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1- معرفی استار مرتسی

1-1. مشخصات عمومی
اســتان مرکــزی از شــمال بــه اســتان البــرز، از شــمال غــرب بــه اســتان قزویــن، از غــرب بــه اســتان همــدان، از شــمال شــرق بــه اســتان 

تهــران، از جنــوب غــرب بــه اســتان لرســتان، از جنــوب شــرق بــه اســتان اصفهــان و از شــرق بــه اســتان قــم محــدود اســت. مرکــز ایــن 

کوه هــای مرتفــع، مجــاورت بــا حاشــیه مرکــزی ایــران، همجــواری بــا  ک اســت. آب و هــوای اســتان بــه علــت وجــود  اســتان شــهر ارا

کــوه  گرفتــن در محــل تالقــی دو رشــته  کویــر میقــان، حــوزه آبریــز دریاچــه نمــک و همچنیــن قــرار  بخشــی از منطقــه حــوض ســلطان، 

ــواع آب و هــوای اســتان عبارتنــد از: آب و هــوای نیمــه بیابانــی در  گــرس، دارای آب و هوایــی متنــوع اســت. مهمتریــن ان البــرز و زا

کوهســتانی همــراه بــا زمســتان ســرد و تابســتان معتــدل، در شهرســتان هایی  مناطقــی چــون ســاوه و زرندیــه، آب و هــوای معتــدل 

کوهســتانی بــا زمســتانی ســرد، برفــی و تابســتانی خنــک در محدوده هــای  ک، خمیــن، تفــرش، محــالت و آب و هــوای ســرد  ماننــد ارا

کــرد.  گیــاه اشــاره  گل و  کشــاورزی در اســتان مرکــزی می تــوان بــه تولیــد  جغرافیایــی شهرســتان شــازند. از مهمتریــن قابلیت هــای 

اســتان مرکــزی از طریــق اتوبــان ســاوه از ســمت شــمال بــه شــهر تهــران دسترســی دارد. از ســمت غــرب نیــز از مســیر ســلفچگان بــه 

شــهر قــم و از همیــن طریــق بــه تهــران دسترســی دارد. ایــن اســتان از ســمت جنــوب بــه شــهر اصفهــان دسترســی دارد. عــالوه بــر 

کنــد. عــالوه بــر خــط ریلــی دسترســی جــاده  ک عبــور مــی  ایــن خــط راه آهــن از تهــران بــه ســمت جنــوب از اســتان مرکــزی و از شــهر ارا
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کنــد.  اســتان مرکــزی بــا مســاحتی معــادل  گرفتــه اســت و راه دسترســی هوایــی فراهــم مــی  ک نیــز در ایــن اســتان قــرار  ای فــرودگاه ارا

کشــور را بــه خــود  کشــور و بــا جمعیــت 1.4 نفــری 1.7 درصــد از جمعیــت  کل  کیلومتــر مربــع حــدود 1٬۸۲ درصــد از مســاحت   ۲۹٬۵۳۰

اختصــاص داده  اســت.

شکا 1. نقشه استار مرتسی

جدول 1.  مشخصات استار مرتسی

۲۹۵۳۰مساحت استان )کیلومترمربع(

1.۸۲مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

14۲۹47۵جمعّیت استان )نفر(

1.7جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال استان تهران و قزوین

از شرق استان قم

از غرب استان همدان

از جنوب استان اصفهان و لرستان

۲7۸فاصله تا تهران )کیلومتر(
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تقسیمات استانی

شهر: ۳۵

شهرستان:  1۲

بخش:  ۲6

روستا: 1۳۹4

دهستان:  66     

بله    فرودگاه و راه آهن، سد، بندر، نیروگاه و پاالیشگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران

کالن استان مرکزی نشان داده شده است. در جدول )۲( شاخص های 

تالر استار مرتسی جدول 2. شاخص های 

مقدار تالر شاخص های 

ارزش افزوده صنعت استان سال 1۳۹۸ )میلیون ریال( ۲۵۹۳۵۹

46۵۰۹۰۰ ارزش افزوده صنعت کشورسال 1۳۹۸ )میلیارد ریال(

1۳۰۰۹ ارزش افزوده معدن استان سال 1۳۹۹ )میلیون ریال(

ارزش افزوده معدن کشورسال 1۳۹۹ )میلیارد ریال( 1۲۵17۲۳

4.6 سهم استان از ارزش افزوده صنعت و معدن کشورسال 1۳۹۸)درصد(

11۸۰ صادرات استان سال 14۰۰)میلیون دالر(

4۸6۰۰ صادرات کشور سال 14۰۰ )میلیون دالر(

۲.4 سهم استان از صادرات کشور سال 14۰۰ )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

ــال بــوده  ــه ترتیــب معــادل ۲۵۹۳۵۹ و 1۳۰۰۹ میلیــارد ری مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان مرکــزی ب

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده  کل  کــه ســهم ۵.6 درصــدی از ارز افــزوده صنعــت و 1.۰ درصــدی از ارزش افــزوده معــدن در  اســت 

اســت.



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

12

تلی و وضعیت صنعت، معدر و تجارت استار مرتسی جدول 3. نمای 

واحدهای صنعتی، جمعیتوسعتعنوار
شهرک های صنعتیواحدهای صنفیمعدنی  موجود

نفرسهمتلیومتر مربعشهرستار
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهم)هسار نفر(

۲۹.۳%۳۹.777۰%۳۲.۸۲664۹%41۹۰۲%14.۲۵۹۲%41.7اراك 

1۲.۳%1.4۳۲4%1.۵۹64%141%4.۲16%1۲.۸۵آشتیان

۰.۹%۲.4۲۳%1.۰1۵۸1%۲۲۸%۹.۵۲۵%41.6۹تفرش 

4.۰%۹.۳1۰6%۵.46۲4۳%714۹%۸.۲1۰۵%۲۲.76خمین 

۰.۵%۳.۲1۳%۰.6۲167%416%4.7۵4%1۳.4۸خنداب

1۰.۵%1۰.۹۲77%1۲.۵7۳۳۸%4۳4۳%7.6۵۲%۲۲.۰۲دلیجان 

1۲.۵%۳.4۳۲۸%1۳.6۲۲6۳%4۳74%14.۳64%41.16زرندیه

14.1%14.4۳71%17.7۹6۵۹%۲۰4۸6%1۵.۸۲۸4%46.16ساوه 

۲.۳%6.۳61%۳.۳4۲47%۸۹۲%۹.111۸%۲7.4۵شازند

6.۵%۲.117۲%۰.714۰۸%۲۲۰%۵.۲۲۹%1۳.۸۹فراهان

۰.۵%۲.۵14%۰.۹16۸6%۳۲۵%۵.4۳6%1۳.۳6کمیجان

6.۵%4.4171%1۰.1۲۹۲۰%4۲77%6.۹۵۵%۲۰.61محالت

1۰۰%1۰۰۲6۳۰%1۰۰671۲۵%1۰۰۲7۵۳%1۰۰14۲۹%۲۹۲.64استان مرکزی

ماخذ: دفتر آمار معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران

نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: براســاس اطالعــات زیرســاخت های فعالیت هــای صنعتــی و 

تجــاری، ایــن اســتان دارای ۳۵ شــهرک در حــال  بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از ۲7۵۳ 

واحــد اســت.

وضعیــت صنعــت اســتار: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از ۲7۵۳ واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 11۳۲۳۸ نفــر 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن  کــه ســهمی حــدود 6.۹ درصــد از منظــر اشــتغال صنعتــی نســبت بــه  می باشــد 

بیــش از ۹۰ درصــد صنایــع اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی فعــال می باشــند.

وضعیــت معــادر اســتار: مرکــزی حــدود ۲۵۰ پروانــه معــدن فعــال و اشــتغال ۲۹۰۰ نفــر دارد. مهمتریــن معــادن اســتان شــامل 

کائولــن ، باریــت و خــاك هــای صنعتــی اســت. گــچ، پــوزوالن،  تراورتــن، ســولفات ســدیم، ســرب، روی، ســنگ آهــن، ســنگ 

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، مرکــزی ۲.7 درصــد از 

کاال، بــا دارا بــودن ۲۰ ســیلو، ۲۲ ســردخانه را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. )جــدول 4( زیرســاخت های نگهــداری 
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جدول 4. زیرساخت های استار

تعدادزیرساخت ها

۳۵تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1۵4۰۹مساحت شهر ک ها )هکتار(

۹۰توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

۵۲تعداد انبار )عمومی صنفی(

۲۰تعداد سیلو 

۲۲تعداد سردخانه صنعتی

۲گمرک

2-1. تولیدات عمده استار مرتسی
ح ذیل است. کشاورزی استان مرکزی به شر تولیدات عمده صنعتی، معدنی و 

عمــده محصــوالت صنعتــی: ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات، غذایــی و آشــامیدنی، ســاخت فلــزات فابریکــی و صنایــع تولیــد 

فلــزات اساســی،   کانــی غیرفلــزی،  و پالســتیک، محصــوالت  از الســتیک  فلــزات اساســی، محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت 

قطعــات خــودرو

کائولــن ، باریــت و  گــچ، پــوزوالن،  عمــده محصــوالت معدنــی: تراورتــن، ســولفات ســدیم، ســرب، روی، ســنگ آهــن، ســنگ 

صنعتــی خاك هــای 

چ، چغنــدر قنــد، ،  کلــزا، یونجــه، قــار گیــالس، انگــور، ســیب زمینــی، حبوبــات، ذرت، بــادام،  تشــاورزی: دامپــروری،  محصــوالت 

ســیر، انــار

ح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان مرکزی ارائه شده است. در جدول ۵ وضعیت طر

ح های در دست اجاری صنعتی و معدنی استار فم جدول 5.  وضعیت طر

ح هاپبشرفت فیسیکی )درصد( جحم سرمایه گذاری )میلیارد ریال(اشتغال )نفر(تعداد طر

۰141۸۳۵7۲۲۲7۰۸1۵ تا ۲۰ درصد

۲۰۹۸۳۹46۲4144 تا 4۰ درصد

4۰۸۸۲۸674۸۲۵۳ تا 6۰ درصد

6۰۲۳۹66۳4۸۸1۲۹ تا ۸۰ درصد

۸۰1۹6۵۵6۵۲1146 تا 1۰۰ درصد

۲۰۳۹۵47۳44۵۲4۸7کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کــه اشــتغالی معــادل ۵47۳4 نفــر و بــا ســرمایه  ح اســت  ح هــای اســتان مرکــزی ۲۰۳۹ طــر مطابــق جــدول فــوق تعــداد طر

4۵۲4۸7 میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهــد شــد.

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستار های استار مرتسی جدول 6. وضعیت طر

سهممجموع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شهرستار
)درصد(

۲۳.۰%۲۹۵۲۰۲6646۳46۸اراك 

1.1%1۵۲۳۲۲۲آشتیان

۰.۹%1۲۲۳۲1۹تفرش 

7.4%1۰1111۰1۵1۳1۵۰خمین 

۰.4%۵11۲۹خنداب

7.۰%1۰۸6۲1۳1۳14۲دلیجان 

۲۳.۵%۳۳6۲۸۲۵464۳47۸زرندیه

۲1.1%۲۹۵۲۰1۳7۰۳14۲۹ساوه 

۳.۵%۵7۳۲1۸71شازند

۲.۰%۳۲۲۲۳۲41فراهان

1.۵%۲11۵۳۳۰کمیجان

۸.6%14۰۵۳141۳17۵محالت

1۰۰%1417۹7۸7۲۳۸1۹۵۲۰۳4استان مرکزی

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

چنانچــه ســطح فنــاوری فعالیت هــای صنعتــی اســتان مرکــزی را در چهــار ســطح فنــاوری بــاال، فنــاوری متوســط بــه بــاال، فنــاوری 

کنیــم، عمــده صنایــع ایــن اســتان در دســته بنــدی فنــاوری پاییــن و فنــاوری  متوســط بــه پاییــن و فنــاوری پاییــن طبقــه بنــدی 

کــه در شــکل زیــر مالحظــه مــی شــود، ۳ % صنایــع اســتان بــا فنــاوری بــاال، ۲۹% بــا  گونــه  گیرنــد. همــان  متوســط بــه پاییــن قــرار مــی 

فنــاوری متوســط بــه بــاال، ۲۰% بــا فنــاوری متوســط بــه پاییــن و 4۸% بــا فنــاوری پاییــن هســتند.
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فناوری باال
3%

فناوری متوسط
به باال

29%

فناوری متوسط
به پایین

48%

فناوری پایین
20%

شکا 2. سطوح فناوری صنایع استار مرتسی

ح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان مرکــزی براســاس اســناد ملــی و اســتانی  برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طر

خ 1۳۹۹/1۲/۲7 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان  آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 71۵۰۳1 مــور

کارسناســی اســتان بــا هــدف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

- شهرســتان تدویــن شــده اســت.

ک شهرستار ارا
ک اســت. ایــن شهرســتان از ســه بخــش  کالن شــهر ارا ک یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی بــوده و مرکــز آن  شهرســتان ارا

مرکــزی، ســاروق و معصومیــه تشــکیل شــده  اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان طبــق سرشــماری ســال 1۳۹۵، برابــر بــا ۵۹17۵6 

ــه  کمیجــان، فراهــان و آشــتیان، از شــرق و جنــوب شــرق ب ــه شهرســتان های  ــرآورد شــده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال ب نفــر ب

شهرســتان دلیجــان و محــالت، از جنــوب بــه شهرســتان خمیــن و از غــرب بــه شهرســتان های شــازند و خنــداب محــدود می شــود. 

کویــر میقــان، وجــود ارتفاعــات و...( دارای  ک بــه لحــاظ برخــورداری از عوامــل آب و هوایــی )ماننــد مجــاورت بــا  شهرســتان ارا

گــرم تــا مالیــم و زمســتان های ســرد از خصوصیــات اقلیمــی آن اســت. کلــی تابســتان های نســبتًا  نوســانات اقلیمــی اســت؛ ولــی بــه  طــور 

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 
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کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

ک از مجمــوع ۲7۵۵1  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ارا

کمتــر از ۳ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹7 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰۰۹16 نفــر اشــتغال مجــوز 

ــرداری  ــه بهره ب ــا مجــوز پروان ک، حــدود 66 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب دار بخــش صمــت در شهرســتان ارا

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.

ک جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار ارا

سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف

11۳117%۰%۰

۲14۳۲۳%۰%۰

۳1۵۳4۹۳۵%4%۳

4171۵۳66%۲%1

۵1۸4۵۳%۰%۰

61۹11۰%۰%۰

7۲۰۵4۳%1%۰

۸۲1141۳۲%۲%۰

۹۲۲۵۲۹%1%۰

1۰۲۳۳۳۵%۰%۰

11۲4۳6۸۳1%4%۲

1۲۲۵4۸6۳۰%۵%۲

1۳۲6761۳7۰%۸%4
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سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف

14۲716۰66۳6%1۸%1۹

1۵۲۸1۸176۳۰%۲۰%۲۲

16۲۹1۲۹۹6۲6%14%۲۸

17۳۰۲14%۰%۰

1۸۳1۳۵۵۰۳%4%1

1۹۳۲1116%۰%۰

۲۰۳۳۸1۳۰%1%۰

۲1۳4۵11۸4۳%6%۵

۲۲۳۵1۰۲44۳%1%7

۲۳۳61۰۳76%1%1

۲4۳776۹%1%۰

۲۵411۵%۰%۰

۲64۵44۲77%۵%1

۲76۳111%۰%۰

۲۸7۲۲47%۰%۰

۲۹741۵۹۳%۲%۰

1۰۰%1۰۰%۹۰۲۳4۲۹۳جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

ک جدول3. ساختار بخش صنفی شهرستار ارا

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۵16۳1۲۹۰۸1۹تولیدی1

47۰۰117۵۰1۸خدمات فنی۲

1۲۹1۸۳۲۲۹۵4۸توزیعی۳

۳۸6۸۹67۰1۵خدماتی4

%۲664۹666۲۳1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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ک عمده محصوالت شهرستار ارا
عمــده محصــوالت صنعتــی: ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات، غذایــی و آشــامیدنی، ســاخت فلــزات فابریکــی و صنایــع تولیــد 

فلــزات اساســی

عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ آهن

چ، چغندر قند کلزا، یونجه، قار گیالس، انگور، سیب زمینی، حبوبات، ذرت، بادام،  تشاورزی: دامپروری،  محصوالت 

ک زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار ارا
ــه ترتیــب ســهم 1۳.۹ و 41.4 درصــدی از مســاحت  ــع مســاحت  و ۵۹1.۸ هــزار نفــر جمعیــت ب کیلومترمرب ــا 41۰7  ک  ب شهرســتان ارا

ــرخ بیــکاری  ــه جمعیــت ۵۹1.۸ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان ن ــا توجــه ب ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب کل اســتان را ب و جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا ۳۲۰۰ هکتار اســت. بر  1۲.۲درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 6 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در این شهرســتان قــرار دارند.  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۳۲.۸ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

6تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۳۲۰۰وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

77۰توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۲1تعداد انبار

۵تعداد سیلو 

1۰تعداد سردخانه صنعتی

1گمرک

۰پایانه صادراتی

ک ساختار جمعیت شهرستار ارا
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

ک مربــوط بــه  خ بیــکاری شهرســتان ارا آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر
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ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

ک جدول 5. جمعیت شهرستار ارا

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.4%۵۹1.۸611.۸جمعیت )هزار نفر(

-7.۰%16۹.41۵7.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-46.4%۲۳.۵1۲.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-۳.۵%۸.۵۸.۲نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

ک ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ارا جــدول )۵( مشــهود اســت ب

کمتــر شــده  خ مشــارکت جمعیــت بیــکاران ایــن اســتان  کاهــش ۳ درصــدی نــر کــه باتوجــه بــه  کاهــش داشــته  افــراد شــاغل 7 درصــد 

اســت.

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

ک نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار ارا
ک بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت. در  ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ارا بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات، فلــزات اساســی، مــواد و محصــوالت 

شــیمیایی، محصــوالت از الســتیک و پالســتیک و ... پتانســیل دارد و اســتخراج ســنگ آهــن نیــز از ظرفیــت هــای معدنــی ایــن 

کشــور،  شهرســتان بــه شــمار مــی رود. همچنیــن بواســطه موقعیــت ایــن شهرســتان بــه عنــوان شــاهراه اتصــال شــمال بــه جنــوب 

گردشــگری، پزشــکی، آموزشــی و ... از ظرفیــت هــای بخــش بازرگانــی و خدمــات  کنــار خدمــات  ارائــه خدمــات بازرگانــی و ترانزیــت در 

ک اســت. شهرســتان ارا



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

20

ک جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار ارا

بازرگانی و خدماتمعدرصنعتشهرستار

اراک

ساخت فلزات اساسی

استخراج سنگ 
آهن

خدمات بازرگانی )مرکز ذخیره سازی، نگهداری، عرضه و 
بارانداز کاال(

ترانزیت )مرکز لجستیک کشور(

خدمات گردشگری )طبیعی و عبوری(محصوالت فلزی فابریکی

مواد و محصوالت شیمیایی
خدمات پزشکی

آموزش عالی با رویکرد فنی و مهندسی

قطب آموزش مهارت و تخصص مبتنی بر صنایع دارای ماشین آالت و تجهیزات
مزیت استان

وسایل نقلیه موتوری

-

ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 
محاسباتی 

محصوالت از الستیک و پالستیک

ماشین آالت و دستگاه های برقی

سایر تجهیزات حمل و نقل

مبلمان

رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی

منسوجات 

ساخت ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

ک اســت. از ایــن میــان تعــداد  کــه ۳1۳۲1 نفــر )41.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ارا ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 177۰۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب
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ک جدول 7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار ارا

تعداد افراد شاغل 
1۳۹۹ )هزار نفر(

جمعیت 1۳۹۹ 
)هزار نفر(

جمعیت بیکار 
1۳۹۹)هزار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
14۰4 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1۳۹۹-14۰4(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

اراک
۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸

1۵7.6611.۸1۲.61۸۸.۹۳1.۳۵717.7

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ک ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار ارا طر
آمایــش  قــرار دادن مالحظــات  بــا مدنظــر  ک  ارا ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد ماشــین آالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای  و تجهیــزات )۲۹( و تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد و طــر

گیرنــد.  ک قــرار  ح هــای شهرســتان ارا اولویــت طر

ک ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار ارا جدول8. طر

نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

محصوالت غذائی 
۳۳۹۳.۰۸آرد ویثران-خمیر پیراشکیوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
1۰۹۲.44مهدی پرهیزکار-انواع نباتوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
۲۰7۵ابوالفضل شاه محمدی-خوراك آماده آبزیانوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
4۹۳.۹4محمدقاسم رضائی پور-پاستیلوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
وآشامیدنیها)1۵(

عباس فراهانی-انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی 
6۹۵.1۹)انواع خوراك، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا(

محصوالت غذائی 
761.7دانه چین-مکمل خوراك داموآشامیدنیها)1۵(

6۰۹1.7۲تك پرده آوا-پارچه توری کتنساخت منسوجات)17(

۲۳6۰.۳اکبر بابایی-دفترچه تحریرساخت منسوجات)17(

7۰۹1.44پاکت سنگین بافت-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

۸66.۳بهسان بافت مرکزی-انواع کیسه چتاییساخت منسوجات)17(

1۵۹۳.۹4آژمان بافت مرکزی-جامبوبگساخت منسوجات)17(

۹۹1.1۹بسپار پیشه ورنا-جامبوبگساخت منسوجات)17(

دباغی -چرم -کیف-
1۰۹4.۹4سجاد مجیدی-انواع کیف و ساك دستیچمدان-کفش)1۹(

۵6۰.۳محسن سلیمی-چاپ افستانتشاروچاپ وتکثیر)۲۲(

ساخت موادومحصوالت 
۵۹۵.44مرتضی فروغی فر-کود های کامل یا ماکرو )NPK(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

درمان گستر سینوهه زرندیه-افزودنی خوراك دام، طیور و آبزیان بر 
۵۹۰پایه پروتئین

ساخت موادومحصوالت 
66۰.۳آرمان شیمی آروین-اسید کلریدریكشیمیائی)۲4(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

سیدسعید میرجمالی-ملحقات جانبی پالستیکی دستگاه ها و 
146۰تجهیزات پزشکی

محصوالت ازالستیك 
۳6۰احسان فتحیان-گیره و ملحقات پالستیکی پردهوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۵6۲.1۲آیینه نسیم ماهان-انواع کابینت پالستیکیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۰6۰.6راسن صنعت اراك-قطعات پالستیکی لوازم خانگیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۰61.۵7باران پل اراك-لوله دو جداره )کروگیت( فاضالب از پلی اتیلنوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
4۹4.6۹سهند درب آریا مرکزی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

گسترش فن آوری سیستم های لوله کشی ایرانیان-اتصاالت از پلی 
۳۵6۳.1فنیل سولفون

محصوالت ازالستیك 
4۵۹4.۹4ماهان بافت کوشا-جامبوبگوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
۵61.۵6محمدرضا عزیزمحمدی-لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمانوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
16۹1.1۹مسعود اسدی عراقی-قطعات الستیکی خطوط ریلیوپالستیك)۲۵(
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محصوالت ازالستیك 
1۲6۰.۲۸وحید صادقی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

رحمت اله سعیدی-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 6۳۰ میلی 
1۵6۰.4۳متر از پلی اتیلن

سایرمحصوالت کانی 
661.۰۳شیشه تابش جام اراك-شیشه درب فر اجاق گازغیرفلزی)۲6(

سایرمحصوالت کانی 
1۰64.4ابتکار آلومینیوم صداقت-سرپوش و درپوش شیشه ایغیرفلزی)۲6(

سایرمحصوالت کانی 
4۵۹۹.۸۸سیما ظروف نگین-سرپوش و درپوش شیشه ایغیرفلزی)۲6(

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)۲6(

علی پورسعید-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبك با فوم 
7۹۵.44پلیمری

سایرمحصوالت کانی 
۸6۰.76مصطفی تکلو-انواع شیشه های تزیینی و دکوراتیوغیرفلزی)۲6(

سایرمحصوالت کانی 
166۰.۰1تدبیر صنعت آبگینه-درب شیشه ای ظروف آشپزخانهغیرفلزی)۲6(

4۹۹6فراسازان آلومینیوم میهن- شمش آلومینیوم ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰6۰.۵پویا آلومینیوم اراك-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۰6۰.1۲آتیه صنعت پارس-محافظ جادهساخت فلزات اساسی)۲7(

۸67مهندسی فلزی آمیژان-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

مس گدازان ایرانیان-سیم و مفتول مسی با قطر کمتر از ۰.۵ میلی ساخت فلزات اساسی)۲7(
۲۰۹۸.۵متر

1۰۹4.۹4محمدرضا معطی-ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۲6۳.4۸مظاهر فتحی-انواع پروفیل آلومینیوم سری ۵۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۵6۵.۲۳کیهان پروفیل آریا-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۲۹۵.6۹حسن قیصری-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰6۳مجید عسگری فیجانی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۵6۰.۰۲حجت اهلل لشنی-انواع مقاطع آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۰6۳رهاورد آسان در اراك-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

14۹7.۵کبری حمزه ئی سنجانی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(
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7۹۹۹.۹4پیمان پروفیل آسیا-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰6۳حمیدرضا حاجی زاده-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

116۰.1۲حمیدرضا عرب-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۹4.۹4اطلس تجهیز پردیس-انواع پروفیل فوالدی گالوانیزهساخت فلزات اساسی)۲7(

علی احمد زندی-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ساخت فلزات اساسی)۲7(
۰.۲۲۰۹۵.۹4تا ۳ میلی متر

محمد سهیلی-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ۰.۲تا ساخت فلزات اساسی)۲7(
۳1۰۹4.۵۹ میلی متر

1۵۹۰.۰۲مهراب قل قیصری-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

محصوالت فلزی 
77۹دکل سازان کالن-دکل های مخابراتی فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
676.44محمد اسدی نیا-برش کاری فلزات به روش لیزریفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۳۹1.1۹مرتضی فروغی فر-پوشش دهی فلزات به روش غوطه وریفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

پترو صنعت صادق-ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصوالت 
۲۵۹6مشابه از ورق فلزی

محصوالت فلزی 
1۲۹۵.۹4سایبان گستر داتیس-انواع سازه فلزی آلومینیومیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۳۰۹4.6۹وحید امیرآبادی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 7۰۰۰فابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
66۰.7حجت هادی نژاد-سختی سازی )آب دهی( برای آلیاژهای آهنیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲۹1.۳4بهنام ربیعیان-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۵۹۵.44پارس مشبك پردیس-انواع گریتینگفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
6۹۵.۹4جواد قاسمی پری-دستگیره فلزی با روکش کرومفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۹4.۹4شیان فراز مهر آسا-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(
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محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

پروفیل سازه آلومینیوم رسالت مهدی مرکزی-انواع اسکلت 
۸۸۵.1۹فوالدی ساختمانی

محصوالت فلزی 
1۸۹۸.۲سیما ظروف نگین-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۸6۳حمید امیری-قطعات پالستیکی ظروف آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۹۵.44مرتضی زندیه وکیلی-تابلوی فلزی تبلیغاتیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۹4.6۹سیدمحمد مشهدی-ظروف و مصنوعات تزیینی فلزیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۳6۰.۰7محسن دارابی-اسکلت فوالدی سولهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۰۹۵.44حسن عزیزی ساکی-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲64.۰۲سیدحمید عباسی-تور تار و پود باف فوالدی )فنس(فابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۸۰.۰۲عزیزاله طاهری-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
76۲.۲حمیدرضا قادری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۵6۸.۲۵محمد نورائی زاده-خدمات ماشین کاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۰76.4۸آرا دوبال هوشمند-انواع پروفیل آلومینیومیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

سیم نور یزدان-سیم و مفتول فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی با 
1661.۵6پوشش آلومینیوم

محصوالت فلزی 
4۵6۲.1تولیدی پیچ و مهره گیجین اراك-قطعات پالستیکی خطوط ریلیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۰۹۲.74مهندسی شایان برق-پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۳76۰.۲۵گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم-رنگ کاری فلزاتفابریکی)۲۸(
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ساخت ماشین آالت 
1۰7۸.44شیرسازی پترو فجر مرکزی-غلتك دستگاه نوردوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۰۹۰.۰6آسانبر کیوان سما ستاك جم-فنر تختوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۸۹۳.۹4تکین تای سیز اراك-درب و پنجره فوالدیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

نیل فن آور بهینه-اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و 
1۲6۰.۰4پتروشیمی

ساخت ماشین آالت 
11۹۵.۹4آرمان مجنونیان-انواع صافی و کیسه فیلترها ترموباندوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
7۹۰محسن قاسمی-قالب فورج فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
6۹۵.۹4مجید نمکی-غلتك یاتاقانوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
4۹4.1۳ابوالفضل نظری-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۸۹۰.14مرتضی امیرآبادی-درب و پنجره آلومینیومیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۲۹۵.۹4مراد مقصودی گودرزی-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
146۰.4مهدی علیجانی-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

علی کارخانه-مخازن فلزی تحت فشار غیر کروی )به جز مخازن 
۹۹1.11مواد غذایی(

ساخت ماشین آالت 
1۰6۳مهندسی صنایع اشتعال اراك-پمپ هیدرولیك دنده داخلیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
6۰6۰.۳آبیار ماشین پارس-سیستم آبیاری بارانی سنترپی وتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۲764.۰۸گروه مهندسی کیسان نوید صنعت-تابلوی کنترل دور موتوروتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

اصغر صادقی-ماشین لباس شویی خانگی نیمه اتوماتیك بدون 
۹6۰.6قابلیت خشك کردن
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ساخت ماشین آالت 
4۹۵.44ایرانیان بخار مرکزی-مشعل چند سوختهوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۸۹۳.7سیدرضا حسینی-جعبه دنده حلزونی غیر خودروییوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۲77.۲۵سیدمحمد سلطانی-کوره عملیات حرارتی معمولیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
46۰.7۵گروه تولیدی ماهد آلومینیوم-جك پنوماتیکی غیر خودروییوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
776۲هادی سان رهنما-موتور گیربکس آسانسوروتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۲۰6۲هادی سان رهنما-موتور گیربکس آسانسوروتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

پترو سازه میهن-شیرآالت صنعتی با مکانیزم خودکار با 
1۲6۰.6۵فرمان پذیری پنوماتیك

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

جواد قشالق کرهرودی و سوسن عطری نژاد-قطعات کمباین و 
۵6۰ماشین آالت برداشت کشاورزی

ماشین آالت ودستگاههای 
۲67۵تعاونی لجور پالستیك-آبکاری قطعات پالستیكبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
1۰۹۹امین شهبازی-قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقیبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
1۵7۰.4گروه مهندسی کیسان نوید صنعت-موتور گیرلس آسانسور برقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۳۰۹۳.1۹تکین تای سیز اراك-آب گرم کن خورشیدیبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۳۸۹4.۲4هوشمند کرکره-موتور برقی AC تکفاز سری )یونیورسال(برقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
1۲6۰.1۲محمد احمدلو-سیستم تشخیص دود یا آتشبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
6۹۵.۹4پروشات در مرکزی-موتور برقی یونیورسال AC/DCبرقی)۳1(

ابزارپزشکی-اپتیکی-
۵۹6۳.۵تولیدی صنعتی پارس جهد-صفحه اوریفیسدقیق-ساعت)۳۳(

1761.۰7علی زمان علیمحمدی-قطعات بدنه خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(
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۵۹۲تولیدی و صنعتی ماشین کاران اراك-پلوسوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۳۲۹7.۹۳محمد دربندی فراهانی-قطعات بدنه خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

سایرتجهیزات حمل 
14۹۳.۹4یاسر اسدی-سیستم ترمز قطارونقل)۳۵(

سایرتجهیزات حمل 
7۹4.1۹محمدحسین عظیمی-چرخ واگن چند تکهونقل)۳۵(

مبلمان 
1۰6۰رستا صنعت بهرام-سرویس خواب نوزادسایرمصنوعات)۳6(

مبلمان 
سایرمصنوعات)۳6(

میثم شمسی-درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی 
۸۹1.1۹وی سی

مبلمان 
1۵۹1.۰4پویا مبل الماس اراك-انواع صندلیسایرمصنوعات)۳6(

مبلمان 
سایرمصنوعات)۳6(

سعید قهرمانی-انواع میز به جز میزهای پزشکی، دندانپزشکی و 
147۸.1بیمارستانی

مبلمان 
1۲61میثم صفی خانی-انواع صندلیسایرمصنوعات)۳6(

محمدجواد عسکری مصلح آبادی-تولید گرانول بازیافتی از PE بازیافت)۳7(
۵7۰.6۲)پلی اتیلن(

سایرفعالیتهای خدمات 
76۳.1۵آریا بان اراك-بسته بندی قند و شکرمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۹۹۰.۹4مهدی کیشانی فراهانی-خدمات برش و بسته بندی کاغذمهندسی)74(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

۹1نادر اسماعیلی-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

1۲۹علی اکبر سلیمانی- ریگ و سنگ دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۳۰محمدقاسم ریاحی-انواع نمك سنگی و آبی دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

محصوالت غذائی 
1۸۳6لبنیات کالبر-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
۹۰محسن پیشدادیان-انواع نباتوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
وآشامیدنیها)1۵(

عادل مالك آبادی-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت 
۹۰شده در سرکه(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

محصوالت غذائی 
1۰۰بهنام داودی-انواع نباتوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
۸1۵.7علی جوست-خوراك آماده آبزیانوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
وآشامیدنیها)1۵(

جوان ژن زیست فیدار-انواع باکتری مورد مصرف در صنایع لبنی 
1۰۰)استارتر لبنی(

محصوالت غذائی 
۵۰۰حمیدرضا آزادی جو-انواع پودر ژلهوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
۵۰۲محمدصادق حسنی-چیپس سیب زمینیوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
۵۰تندیس صنعت اراك-چیپس میوهوآشامیدنیها)1۵(

محصوالت غذائی 
وآشامیدنیها)1۵(

محمد حسین سعیدی-انواع خوراك دام، طیور و آبزیان بر پایه 
۵۲علوفه

محصوالت غذائی 
وآشامیدنیها)1۵(

بسته بندی آب آشامیدنی و نوشابه سمنگان گوارا مرکزی-انواع 
۳۵1۲آب آشامیدنی بسته بندی شده

1۰1سعید میرزاخانی-خدمات کیسه دوزی، چاپ و یا لمینیت کیسهساخت منسوجات)17(

۲7۰ذبیح اله محمدی-پارچه پنبه پلی استرساخت منسوجات)17(

ذبیح اله محمدی و حسین دولت آبادی- پارچه های سیستم ساخت منسوجات)17(
۳۲۲پنبه ای والیاف مصنوعی 

6۰تولیدی بازرگانی اطمینان سالمت پیشوا صدرا-انواع جورابساخت منسوجات)17(

61سیدبهمن سیدصالح-انواع جورابساخت منسوجات)17(

۳۰محمد عزیزی-جامبوبگساخت منسوجات)17(

۲۰۰بهسان بافت مرکزی-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

1۰۰سیدمحمود صفری-اسکاچ از منسوج بافته شده متصل به ابرساخت منسوجات)17(

۲۰۰آژمان بافت مرکزی-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

۳۸۲پاکت سنگین بافت-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

۵۰روشاك بافت-جامبوبگساخت منسوجات)17(

پوشاك وعمل آوردن 
1۰۰فرا آلیاژ اراك-لباس فرم به جز البسه نظامیپوست خز)1۸(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

پوشاك وعمل آوردن 
7۲سعید جدیدی-البسه نظامیپوست خز)1۸(

پوشاك وعمل آوردن 
پوست خز)1۸(

محمود انصاری تبریزی-پوشاك راحتی زنانه و دخترانه، تاری 
۲6۲پودی، دوخته شده

ساخت موادومحصوالت 
۳۰سیدمحیی الدین صدرایی-زغال از ضایعات منابع سلولزیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰۳حمیدرضا آذری-خوراك آماده سگ و گربهشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰کیمیا فناوران اوژن-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۹.۵خوشه چینان مرکزی-گالبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۰مصطفی آجرلو-خوشبوکننده محیط به شکل اسپریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
11۰۰آذران روی ارکید-نانواکسید رویشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۸11توسعه و مدیریت انرژی پارسیان-پنتا اکسید وانادیومشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۲خاطره مهرابی-زیست مهارگر بر پایه باکتری ضدباکتریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۰1۳.۵محمد ایمانی مقدم-مایع لکه بر )آب ژاول(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰هیدرو کویر سل-چسب پایه اتیلن وینیل استات )گرماذوب(شیمیائی)۲4(

محصوالت ازالستیك 
16۰لجور بسپار-پانل ساختمانی از پلی استایرنوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۰۰نادر امیری-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۰۰علی دژند-بطری از PETوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
۵4۵حامی واکسن ایمن پارس-بطری از پلی پروپیلنوپالستیك)۲۵(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

محصوالت ازالستیك 
6۰سمانه بنده علی-قالب پالستیکی بلوك سقفیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

فاطمه انصاری-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 6۳۰ میلی متر از 
1۰1۵.۲۵پلی اتیلن

محصوالت ازالستیك 
۲1۰هادی ترابی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

فضل اله والشجردی فراهانی-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر 
1۵۲اسفنجی(

محصوالت ازالستیك 
1۰۰رضا شفیعی-مخازن پلی اتیلنی با سیستم چرخشی )دورانی(وپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
7۲میالد رحیمی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

محمود محسنی عراقی-انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای 
1۰۰حمل و نقل و بسته بندی کاالها

محصوالت ازالستیك 
1۳۲سیداحسان اله شفیعی-لوله از پلی پروپیلن سه الیه با فلزوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
67فاطمه محمدی-قطعات پالستیکی ظروف آشپزخانهوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۵۵۵حامد صدری-لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمانوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۵۰احسان نجاتی-قطعات پالستیکی لوازم خانگیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

آب صنعت اراك آبریزان-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 4۰۰ میلی 
6۲متر از پلی اتیلن

محصوالت ازالستیك 
7۲جواد نحوی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
6۲شهرام امین-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

حمید امینی مصلح آبادی-مخازن پلی اتیلنی با سیستم 
1۵۵۸.1۸چرخشی )دورانی(

محصوالت ازالستیك 
1۳۰علی داودآبادی-درب معمولی از یو پی وی سیوپالستیك)۲۵(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

محصوالت ازالستیك 
۳۰۰بذر افشان جم-لوله از پی وی سیوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
1۰۲محمد خانی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنوپالستیك)۲۵(

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

زرین بسپار ایرانیان-تسمه نقاله الستیکی ولکانیزه شده تقویت 
6۵۰شده با مواد نسجی

محصوالت ازالستیك 
وپالستیك)۲۵(

زرین بسپار ایرانیان-تسمه نقاله الستیکی ولکانیزه شده تقویت 
1۸۳۵.1شده با مواد نسجی

سایرمحصوالت کانی 
۲44۳.۵سرامیك صنعت شهباز-انواع گلوله سرامیکیغیرفلزی)۲6(

۹۰شفاف پروفیل اراك-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۹6۲6ماشین سازی تکالن-میله و میلگرد از جنس فوالد زنگ نزنساخت فلزات اساسی)۲7(

11۰محسن داودآبادی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۵۵۹گروه تولیدی ماهد آلومینیوم-رنگ و پوشش پودریساخت فلزات اساسی)۲7(

۸۰مرتضی شاه حسینی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰محمدحسن ذوالفقاری-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۰۳۵.1رایان مبدل پیشرو-لوله آلومینیومی مولتی پورتساخت فلزات اساسی)۲7(

4۰دانیال افشار-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

1۲۰علی نجات لشنی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۰۰ریخته گری دقیق رامش-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

6۰علی صفری فشکی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

17۰جمیله توکلی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

ربابه حسینی آمره ئی-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ساخت فلزات اساسی)۲7(
۰.۲14۰تا ۳ میلی متر

1۰۵4.۹۳سعید جانباز-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

7۰سیدرضا باقری-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰قدم خیر گل محمدی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

6۰محمدرضا عظیمی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۰4۰.۳۸راستا رویین تاواتاو-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(
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نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

۲۵۰اعظم بیات-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۰۳6رایان آلیاژ نوین-انواع سیم و مفتول آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰اسوه ابتکار-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

منیر مسعودی احمدآبادی-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۲۰ضخامت بین ۰.۲تا ۳ میلی متر

۲۵۰رضا چراغی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

16۰پرگاس راد کیان-انواع سیم و مفتول آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۵۰امیر داودآبادی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۸۲سعید محسنی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۰۰امیر مرادی کیان-پروفیل ترکیبی یو پی وی سی و آلومینیومساخت فلزات اساسی)۲7(

1۲۰حسن مسیبی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

6۹لیال شریعتی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

6۲محمود شریعتی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰محسن دوخائی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

ظروف نچسب هلنا به کار-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت ساخت فلزات اساسی)۲7(
۳۰۰بین ۰.۲تا ۳ میلی متر

14۲شیرین جعفری-ریخته گری سرب و روی و آلیاژهای آنهاساخت فلزات اساسی)۲7(

فخرالدین انصاری کیا-ورق نورد گرم فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی ساخت فلزات اساسی)۲7(
۲۵۰۰با ضخامت بیش از 1۰ میلی متر

1۲1۳علیرضا داودآبادی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 7۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰بهمن میراحمدی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۲۵۲.1۲رهاورد آسان در اراك-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰غالمعباس خسروی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

پیشتاز آلومینیوم سپیدار مرکزی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای ساخت فلزات اساسی)۲7(
۵۵۲.4آن

داود افشار-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ۰.۲تا ۳ ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰۰میلی متر

1۹۲6مصطفی دوخائی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

1۰۲نظامعلی محمدی نژاد-انواع پروفیل آلومینیوم سری 1۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰جعفر فخری فیجانی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۲محسن داود نژاد-انواع پروفیل آلومینیوم سری ۲۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

6۳۳محمود حبیبی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰محمد قیصری-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۵4۵مصطفی فتحی-انواع پروفیل آلومینیوم سری ۵۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

عزت اله خلیف-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ۰.۲تا ساخت فلزات اساسی)۲7(
۳1۰۰ میلی متر

4۸۹پوالد فرس آسیا-لوله دقیق فوالدی با درز جوشساخت فلزات اساسی)۲7(

صنایع تولید آلومینیوم غدیر دماوند-انواع پروفیل آلومینیوم ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰6سری 6۰۰۰

1۰۰ابوالفضل ضیغمی-انواع پروفیل آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

۸۰عین اله طارزانی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

1۳11محمد رسولی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۲۲آلومینیوم نوین بارز-انواع پروفیل آلومینیوم سری 6۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۲۵فوالد الوند عرفان-ساخت فلزات اساسی)۲7(

۸4۰ثمین سایا کرمان-آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرمساخت فلزات اساسی)۲7(

تولیدی آلومینیوم کهن بنیاد اراك-ریخته گری آلومینیوم و ساخت فلزات اساسی)۲7(
۵۵۲.1۳آلیاژهای آن

۲۰۲محمد رضا معصومی-انواع پروفیل آلومینیوم سری 7۰۰۰ساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۰گسترش یراق آالت ایران-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

1۵۳۵.۰۳یوسف حبیبی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

احسان سلطانی-ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین ساخت فلزات اساسی)۲7(
۰.۲7۰تا ۳ میلی متر

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

بخار صنعت پارس-دیگ )بویلر( بخار اشباع واترتیوب با تولید بخار 
۳4۳۵.۸بیش از 4۵ تن بر ساعت

محصوالت فلزی 
6۰احسان تقوایی-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه
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 پی
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 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

محصوالت فلزی 
۳۰۰مهندسی نیرو فن آور قائم-انواع پروفیل آلومینیومیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۰زیبا نوری-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

حسن بیغشی-مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد 
14۰غذایی(

محصوالت فلزی 
1۰۰زهره علیدادی-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۰رضوان علیدادی-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۵۰سعید سیدعلیخانی-درب و پنجره فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۰محمدعلی جالوندی-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
6۰سمیه نصری-بدنه فلزی تابلو برقفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۵۰محمدزاهد رحیم زاده-اسکلت فوالدی سولهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
4۰رحمت اله کرمی-بدنه فلزی تابلو برقفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۵۰محمدجواد جعفری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲۲زهرا مشایخی-اسکلت فوالدی سولهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۰محمدرضا نوروزی ضامنجانی-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

ناصر جابری-مخازن فلزی تحت فشار کروی )به جز مخازن مواد 
1۰۲غذایی(

محصوالت فلزی 
۵۲حیدر جیریائی-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۲مظاهر فتحی-پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابهفابریکی)۲۸(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه
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 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

محصوالت فلزی 
1۲۲علی نصرالهی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۲۹.1۵زیستی ورزشی پویش آزما اسپرلوس-اسکلت فوالدی سولهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰4۵احسان آزادی جو-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲۰کیمیا آزادی جو-انواع میخ پرچ فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۵۰روزن برگ آلومینیوم-آبکاری الکترولیتیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۸۰ولی اله قنبری-درب و پنجره آلومینیومیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲4۸اعظم سهل آبادی-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۸۲آرش نادعلیان-یراق آالت درب و پنجره های دو جدارهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۵۲عرفان شاهوردی-ظروف آلومینیومی آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۲عباس جباری-پیچ فوالدی آلیاژی M1۲ و کوچك ترفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

تولیدی صنعتی کرکره پوشان مرکزی-انواع اسکلت فوالدی 
1۲۰ساختمانی

محصوالت فلزی 
۲۵۰آفتاب نیروی سبز گام-دکل های مخابراتی فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۹44.7۲رحیم اله صفری-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۳۰علی انصاری-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
11۰حمیدرضا حبیبی-خدمات ماشین کاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۲۳.۲آذر طالئی-درب و پنجره فوالدیفابریکی)۲۸(
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 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت
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ن

محصوالت فلزی 
۲۰۰فوالد کبیر سمن اراك-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۵۰صنایع ذوب و ریخته گری آذر گداز سوشیانت-خم کاری ورقفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۲سیده زهرا سجادی-انواع سبد و نگهدارنده از مفتول فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
14۰۰نورد آهنین سمن اراك-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۵۰۰نورد آهنین سمن اراك-اسکلت فوالدی سولهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۲بهرام مرجانی-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۸۰سارا توانا-ظروف فوالدی و آهنی با گنجایش بیشتر از ۲۰ لیترفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۹4۳فرهاد مجیدی-خدمات ماشین کاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۲۰محمد قیصری-انواع سازه فلزی آلومینیومیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
14۰امیر دژند-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۳۲احمد رحمتی-تیرچه فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

ولی اله علی محمدی-مخازن فلزی تحت فشار غیر کروی )به جز 
1۹۳۸مخازن مواد غذایی(

محصوالت فلزی 
1۵۲۰تاسیسات تردد سمنگان-انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیكفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۰۲ایمن سازان ماندگار اراك-تیرچه فوالدیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

پرگداز آروین اراك-ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصوالت 
141مشابه از ورق فلزی

محصوالت فلزی 
۹۰مهندسی گل رویان اراك-اسکلت فوالدی گلخانه هافابریکی)۲۸(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه
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 ۵۹

 تا 
م 1
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ه ت
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محصوالت فلزی 
1۰۸تورج علیائی عراقی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
4۰صنایع رعد جوش اراك-عملیات برش کاری ورق فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
17۰بینا صنعت ریلی-فنر مارپیچ )لول(فابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
فابریکی)۲۸(

ناصر فوالدی-اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و 
6۵۰.۵پتروشیمی

محصوالت فلزی 
17۰بیژن محمودی-فنر مارپیچ )لول(فابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
1۵۰امین شهبازی-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۳617آرتا سازه آرشین-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۵۰مصطفی کرمی-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۰۰محمد مظفری-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
4۰محمدرضا یامینی-خم کاری ورقفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
7۰مشبك سازان آریا-انواع گریتینگفابریکی)۲۸(

محصوالت فلزی 
۲۰۰16.۰۵ایران پتك-دسته ابزار چوبیفابریکی)۲۸(

ساخت ماشین آالت 
۲۰۰علی کیشانی فراهانی-درب آسانسوروتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۲۰۰پارند صنعت تدبیر-شیرآالت صنعتی پروانه ای با مکانیزم دستیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۵۲محمد حسنی-قطعات کمباین و ماشین آالت برداشت کشاورزیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۵1کمال الدین میرهاشمی-انواع شیر آبیاری خودکاروتجهیزات)۲۹(
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ساخت ماشین آالت 
۵۲۰محسن شبیری-قطعات تریلر و نیم تریلر کشاورزیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

محمود رضا قاسمی-قطعات جعبه دنده )به جز چرخ دنده( غیر 
7۰خودرویی

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

صنایع فرآور آذین فلز-شیر اطمینان صنعتی )شیرآالت ایمنی( با 
۳۰۰مکانیزم دستی

ساخت ماشین آالت 
۵۰۵۰.۵سام تهویه پاسارگاد-سیستم تهویه مطبوع خودرو سواری )Hvac(وتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۸۰قدرت اله شریفی-انواع درب اتوماتیكوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵۲۲حسین آهنگرانی-آسیاب چکشی گندموتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۰۰صنایع شوی سراب-انواع ماشین ظرف شویی صنعتیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
4۲بهمن میراحمدی-انواع درب اتوماتیكوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۹۲۰مسعود زند-انواع کمپرسور هواوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
14۰محسن احمدی-جعبه دنده حلزونی غیر خودروییوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۲۵۰صنایع آلوم رول نوین-کوره پیش گرم فوالدوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۲۰فرم دما-هوا ساز )هوا رسان(وتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
71۰مهندسی صنایع اشتعال اراك-مشعل چند سوختهوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵۰آریو نوین راه پیشرو-ماشین آسفالت بروتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۲۸۰پترو کیا آروین صنعت مرکزی-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵11مجید مهربانی-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(
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ساخت ماشین آالت 
۸۰محمدرضا جعفری-درب و پنجره آلومینیومیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵4۰تکوین آزمایش پارسه-مخازن استیل )فوالدی( مواد غذاییوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
7۲مختار کوچکی-قالب شکل دهی ورق یا برش ورقوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵۰محسن اسکندری-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۸۰مرتضی امیرآبادی-انواع پروفیل آلومینیومیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۵۰حمیدرضا حسین خانی-قالب اکسترود فلزاتوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۰۰طراحی مهندسی بیتا صنعت ریلی-ریخته گری فوالدوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۵۰نعمت اله میرزائی-مخازن استیل )فوالدی( مواد غذاییوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
16۰حمیدرضا نجفی-پارکینگ مکانیزهوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۳۵1۹.41محمد فراهانی-دیگ آب گرم فوالدیوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
1۰۵۵مهدی عسگری-پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابهوتجهیزات)۲۹(

ساخت ماشین آالت 
۳۰ولی اله نعیمیان-وزنه های چدنی ترازووتجهیزات)۲۹(

ماشین آالت دفتری 
وحسابداری)۳۰(

تولیدی و صنعتی پرس ذوب ایران-دستگاه استخراج رمز ارز 
1۰۰)ماینر(

ماشین آالت ودستگاههای 
11۲حسین ویسمه-المپ LEDبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
146سعید سمیعی-انباره های سرب اسید استارتی MFبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
6۰نیك تابان صبا-چراغ های LED داربرقی)۳1(
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ما
ه ت
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ن

ماشین آالت ودستگاههای 
1۰۰دانش نکویی فرد-کلید برق ساختمانیبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۲۰۲حسین ابراهیمی-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(برقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
1۰1۰.۵محمد علی محمدی-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(برقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۲۰۰فجر تابلو مرکزی-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(برقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
6۰رضا کرمی-بدنه فلزی تابلو برقبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
1۰۰محمدرضا لشکری آهنگرانی-بدنه فلزی تابلو برقبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۳۰۰۲۸.۲کربن صنعت امیرکبیر-انواع الکترود گرافیتیبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۸۰فاطمه عظیمی-جعبه باتریبرقی)۳1(

ماشین آالت ودستگاههای 
۲۰۰حسینعلی قناتی-تجهیزات ترافیکی از جنس پالستیكبرقی)۳1(

رادیوتلویزیون وسایل 
ارتباط)۳۲(

دانش سازان انرژی خورشیدی درنای مهاجر-پنل خورشیدی 
46۰۰فیلم نازك

رادیوتلویزیون وسایل 
۸۰پویا تدبیر شایان-اپراتور درب اتوماتیكارتباط)۳۲(

ابزارپزشکی-اپتیکی-
6۵1محمد مبارکی مقدم-فیلم تك الیه پلی اتیلن سادهدقیق-ساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-
7۲آرش نادعلیان-خركدقیق-ساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-
۳۰۰۲شهیار طب افزار-ماسك احیاءدقیق-ساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-
7۰ایمان مشایخی نظام آبادی-ماسك یکبار مصرف پزشکیدقیق-ساعت)۳۳(

۹۰خدیجه سمیعی-شیرآالت صنعتی یك طرفه با مکانیزم دستیوسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۵4۳بهنوش روشن ضمیر-انواع بوش خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه
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 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

14۵۰.۹۵قدرت اله رضائی میقانی-گلگیر خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

14۰امیر باقری-فیلتر روغن خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۰۰فرا صنعت مرکزی-سیلندر اصلی ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

بازرگانی یاقوت کبود خاورمیانه-انواع گرد گیرها از الستیك ولکانیزه وسایل نقلیه موتوری)۳4(
1۰۰شده

سایرتجهیزات حمل 
1۵۰مرتضی مردانی سنجانی-بازسازی و نوسازی بوژی واگنونقل)۳۵(

سایرتجهیزات حمل 
1۰۵۰.۰7احیا ماشین کاسپین-بازسازی و نوسازی بوژی واگنونقل)۳۵(

سایرتجهیزات حمل 
71فرم فلز صنعت واگن-اکسل واگنونقل)۳۵(

سایرتجهیزات حمل 
۲۵۳7.۰1رامتین صنعت کهن ریل-بازسازی و نوسازی چرخ واگنونقل)۳۵(

سایرتجهیزات حمل 
۳۲1سپنتا پترو پرتو اراك-بازسازی و نوسازی ماشین آالت کشاورزیونقل)۳۵(

۲۰۰مصطفی دوخائی-انواع پروفیل آلومینیومیبازیافت)۳7(

مظاهر گودرزی فراهانی-تولید گرانول بازیافتی از pet )پلی اتیلن بازیافت)۳7(
۹۰ترفتاالت(

۸۰اطلس شیمی نوین آریا-بازیافت نیکلبازیافت)۳7(

6۰حسین مایلی اسفندانی-کفپوش های الستیکی یکپارچه ورزشیبازیافت)۳7(

۲۰۰امیر داودآبادی-گرانول الستیك از الستیك مستعملبازیافت)۳7(

۲۰۰احیا خودرو زاگرس-اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(بازیافت)۳7(

فعالیتهای پشتیبانی و 
۵۰سیم نور یزدان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

فاطمه سلیمی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و 
۵۰محصوالت کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

جواد مددی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت الستیکی و 
۲۰پالستیکی

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

جواد مددی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت الستیکی و 
۲۰پالستیکی



استار مرتسی

43

نوع 
پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیکپروژه
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فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

جواد مددی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت الستیکی و 
۲۰پالستیکی

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

احسان امینی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت 
۲۰کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

سیدپیمان آل یس-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی 
۸۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

بهمن قربانی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت الستیکی و 
۵۰پالستیکی

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

پیشرو حمایت اراك-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و 
1۵۰محصوالت کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

امید ربیعی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت 
۳۰کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

میالد اله مرادی-ذخیره سازی و نگهداری منسوجات و پوشاك 
۳۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

سیدعلی آل یسن-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در 
۸۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

اتحاد شیمی اراك-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و 
1۰۰محصوالت کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

علیرضا بیات-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت 
4۰کشاورزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

محمدرضا طاهری-ذخیره سازی و نگهداری منسوجات و پوشاك 
6۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

محمدرضا طاهری-ذخیره سازی و نگهداری منسوجات و پوشاك 
6۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
1۰۰۰برفره-ذخیره سازی و نگهداری غالت در سیلوکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
1۲۰کارا سازه کیمیا-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
1۲۰کارا سازه کیمیا-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
1۲۰کارا سازه کیمیا-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(
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فعالیتهای پشتیبانی و 
6۰کارا سازه کیمیا-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
6۰کارا سازه کیمیا-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارکمکی حمل و نقلی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

پارس دکل گستر-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در 
۵۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و 
کمکی حمل و نقلی)6۳(

کیمیا صنعت فردوس-ذخیره سازی و نگهداری مواد شیمیایی به 
۵۰جز مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع غذایی و دارویی در انبار

کامپیوتروفعالیتهای 
7۰میالد مرادی مقدم-استخراج رمز ارزمربوطه)7۲(

کامپیوتروفعالیتهای 
1۰۰امیر داودآبادی-استخراج رمز ارزمربوطه)7۲(

کامپیوتروفعالیتهای 
۵۰عباس رنجبر-استخراج رمز ارزمربوطه)7۲(

کامپیوتروفعالیتهای 
447.4تولیدی و صنعتی پرس ذوب ایران-استخراج رمز ارزمربوطه)7۲(

کامپیوتروفعالیتهای 
۵۰اراك سوئیچ-استخراج رمز ارزمربوطه)7۲(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰اکسیر پویان-بسته بندی مواد شیمیایی آلی )به جز الکل ها(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
16۰فریبرز تقی زاده فراهانی-بسته بندی خشکبارمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۵۲اکرم نجمی-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
6۰رضا ولی پورساروقی-بسته بندی انواع چاشنی و ادویهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۰محسن هزاروند زنگنه آقا-بسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۲۰حسین اسدی مهشاد-انواع نباتمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۵۵۵عباس مختاری-بسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوهمهندسی)74(
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سایرفعالیتهای خدمات ن

7۲فاطمه خوشدونی فراهانی-بسته بندی نمك )غیر خوراکی(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۲محمود خسروی-جعبه کارتنمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۵۰وحید مظفری-بسته بندی قند و شکرمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

عبدالرضا مشایخ آهنگرانی فراهانی-بسته بندی حبوبات و غالت 
۵4۸.۵۵و برنج

ی
اد

یج
ا

ماشین آالت ودستگاههای 
۵۰۰تجهیزات برقی-انواع کلید و سنسور برقیبرقی)۳1(

محصوالت فلزی 
1۰۰۰صنایع پایین دست آلومینیوم-انواع لوله و پروفیل آلومینیومیفابریکی)۲۸(

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)۲۹(

ماشین آالت مکانیکی-ماشین خمکاری، ماشین اکسترود، 
1۵۰۰چکش بادی و ... 

ساخت ماشین آالت 
1۵۰۰قطعات لوازم خانگی-انواع مبدل و قطعات آلومینیومیوتجهیزات)۲۹(

۲۰۰۰قطعات خودرو-قطعات و مجموعه های خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

شهرستار آشتیار
شهرســتان آشــتیان یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی اســت. شهرســتان آشــتیان بــه مرکزیــت شــهر آشــتیان از شــمال بــه تفرش 

گشته اســت. طبــق  ک و از غــرب بــه شهرســتان فراهــان محــدود  و قــم، از جنــوب و جنــوب شــرق بــه شهرســتان های دلیجــان و ارا

گــزارش شده اســت. شهرســتان آشــتیان در منطقــه ای نســبتًا سردســیر در  سرشــماری ســال ۹۵ جمعیــت شهرســتان 16۳۵7 نفــر 

گشــته و بــه همیــن خاطــر  گــرس از طــرف غــرب واقــع  کوه هــای تفــرش و آشــتیان قــرار دارد و مشــرف بــه ارتفاعــات زا در دامنــه رشــته 

گردشــگران اســت. کوهســتانی در زمســتان و در تابســتان ییــالق معتــدل و مطبوعــی بــرای  دارای آب و هــوای نســبتًا ســرد و 

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
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کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت،  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان-

شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان آشــتیان از 

کمتــر از 4  مجمــوع 1۰۰۵ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹6 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۳۳۰۹ نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان آشــتیان، حــدود 7۲.۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )1( و جــدول )۲(.

جدول 9. ساختار بخش صنعت شهرستار آشتیار

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

1۲۳446%1۰%۵

۲۲4467%1۰%7

۳۲۵114۳%۲%16

4۲66۳۹%1۵%4

۵۲71۲1۸۰%۲۹%۲۰

6۲۸۵۵۸%1۲%6

7۲۹۵۳۵%1۲%4

۸۳111۰%۲%1

۹۳۳1۲۹۰%۲%۳۲

1۰۳61۲۸%۲%۳

11۳71۳%۲%۰

1۰۰%1۰۰%41۸۹۹جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار آشتیار

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲۹۵7۳۸۳1تولیدی1

1۵4۳۸۵16خدمات فنی۲

44۳11۰۸46توزیعی۳

7۲1۸۰7خدماتی4

%۹64۲41۰1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار آشتیار
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی فلزات اساسی، محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

کشاورزی	  محصوالت 

گل محمدی گردو،  چ،  گندم، جو، قار دامپروری، توت فرنگی، حبوبات، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار آشتیار
کیلومترمربــع مســاحت  و 16.4 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4.۲ و 1.1 درصــدی از مســاحت و  شهرســتان آشــتیان  بــا 1۲۳7 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 16.4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری ۸.1  جمعیــت 

ــر  کــه وســعت آنهــا ۳۲4 هکتــار اســت. ب درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان ۲ شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1.۵ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۲تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۳۲4وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۳7توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۰تعداد انبار
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1تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی

ساختار جمعیت شهرستار آشتیار
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان آشــتیان مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار آشتیار

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

%16.416.۹۳.۰جمعیت )هزار نفر(

%۸.۳-4.۸4.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

%۰.۳۵۰.۳۵۰.۰جمعیت بیکار )هزار نفر(

%7.۸-۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

%۳.۵-۸.۵۸.۲نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان آشــتیان ۳ درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت جمعیــت بیــکاران ایــن اســتان تقریبــا ثابــت مانــده  کاهــش نــر کمتــر شــده اســت امــا بواســطه  افــراد شــاغل ۸.۳ درصــد 

اســت.
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ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار آشتیار
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان آشــتیان بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد محصــوالت از ســاخت فلــزات اساســی، شــاخت ماشــین آالت 

گردشــگری  و تجهیــزات، ابــزار پزشــکی و محصــوالت شــیمیایی دارای پتانســیل اســت. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز خدمــات 

)طبیعــی( و دهکــده ســالمت )خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان( از اولویــت هــای ایــن بخــش از اقتصــاد شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 

جدول 6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار آشتیار

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

ساخت فلزات اساسی

گردشکری )طبیعت گردی(-
دهکده سالمت )خدمات مورد نیاز سالمندان(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

مواد و محصوالت شیمیایی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۸66 نفــر )1.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آشــتیان اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــده اســت.  ــارت 4۸۹ نفــر تخمیــن زده ش ــدن و تج ــرای بخــش صنعــت، مع ــورد نظــر ب ــتغال م اش
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جدول 7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار آشتیار

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

4.416.۹۰.۳۵۵.۲۰.۹۵7۰.۵آشتیان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار آشتیار طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان آشــتیان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان آشــتیان قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار آشتیار جدول 8. طر

نوع 
پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیک پروژه

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

بازرگانی راشا گستر ایرانیان-محصوالت و فرآورده های ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
7۰۹7بهداشتی الیافی آغشته شده

1۰۹۵.۲۵محمدحسین افضلی-منو اتیلن گالیکولساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

سیدهاشم لطفی آشتیانی-اتصاالت جوشی لوله از فلزات ساخت فلزات اساسی)۲7(
1464آهنی

۳۵6۰.۳رضا زرنوشه فراهانی-پلکان پیش ساخته فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۵۰6۰.۲6الکتروپیك-دیود نوری )LED(رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
1۲6گروه توسعه زیر ساخت بهمن-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(ن

1۰۰پاکدامن کیمیای ایرانیان-سولفات آلومینیوم از ضایعاتساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

17۵1.۵محمود بهادری-شمش آلیاژی پایه سربساخت فلزات اساسی)۲7(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

محمود بهادری-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی 
۲۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

ذوب روی ایجرود-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت 
1۰حاصل از کانی های غیر فلزی در انبار
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نوع 
پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدتد آسیک پروژه

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
۳۰عذرا یارخدا-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(ن

۳۰سبحان غالم حسینی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

4۰ویرا درب آراك-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۲۰محسن گیاه چی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۳۰مسعود بیطرفان-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

شهرستار تفرش
کــه مرکــز آن شــهر تفــرش می باشــد. شهرســتان تفــرش از شــمال  شهرســتان تفــرش یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی اســت 

کمیجــان و فراهــان و از جنــوب بــه آشــتیان  و شــرق بــه شهرســتان ســاوه و اســتان قــم، از غــرب و جنــوب غــرب بــه شهرســتان های 

گرمــا آب و هــوای بســیار مطبــوع و خنکــی دارد.  کوهســتانی در فصــل  محــدود می شــود. تفــرش بــه لحــاظ دارا بــودن آب وهــوای 

گــزارش شده اســت. جمعیــت شهرســتان طبــق سرشــماری ســال 1۳۹۵، ۲4۹1۳ نفــر 

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان تفــرش از مجمــوع 16۲۲ 

کمتــر از ۳ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹7 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4۸۵۲ نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان تفــرش، حــدود ۸1 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.
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جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار تفرش

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

11۳1۳%4%۰

۲171۳۰%4%4

۳۲1۲۲4%7%۳

4۲۵6471%۲1%66

۵۲6۹۵6%۳۲%۸

6۲71۰%4%۰

7۲۸۲11%7%۲

۸۲۹۲۳۲%7%۵

۹۳11۵۵%4%۸

1۰۳611۰%4%1

11۳714%4%1

1۲7411۵%4%۲

1۰۰%1۰۰%۲۸711جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول3. ساختار بخش صنفی شهرستار تفرش

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۳۵۳۸۸۳۲۲تولیدی1

۲4۸6۲۰16خدمات فنی۲

7۹۵1۹۸۸۵۰توزیعی۳

1۸۵46۳1۲خدماتی4

%1۵۸1۳۹۵۳1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار تفرش
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت از الستیک و پالستیک محصوالت 



استار مرتسی

53

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

کنجد کلزا،  گندم، جو، فندق، سنجد،  گردو، حبوبات،  دامپروری، عسل، سیر، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار تفرش
کیلومترمربــع مســاحت  و ۲4.۹ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم ۵.۸ و 1.7 درصــدی از مســاحت و  شهرســتان تفــرش  بــا 17۰1 

خ بیــکاری ۸.۵  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 11۹ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا 11۲ هکتــار اســت. بــر  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

11۲وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۲۳توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۳تعداد انبار

۰تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی

ساختار جمعیت شهرستار تفرش
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان تفــرش مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 5. جمعیت شهرستار تفرش

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.۲%۲4.۹۲۵.7جمعیت )هزار نفر(

۳.1%6.46.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-16.7%۰.6۰.۵جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-۳.۵%۸.۵۸.۲نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان تفــرش ۳.۲ درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کمتــر شــده اســت. خ مشــارکت جمعیــت بیــکاران ایــن اســتان  کاهــش نــر کــه باتوجــه بــه  افــراد شــاغل ۳.1 درصــد بیشــتر شــده اســت 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار تفرش
ک، نقشــه مطلوب توســعه شهرســتان تفرش به جدول)۳( برنامه ریزی شــده اســت. در بخش  بر اســاس ســند مصوب آمایش اســتان ارا

صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد محصــوالت از الســتیک و پالســتیک و فــرآوری مــواد غذایــی و آشــامیدنی 

پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز بواســطه محیط کوهســتانی این شهرســتان، خدمات گردشــگری )طبیعــی و تاریخی( و 

دهکــده ســالمت )خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان( از اولویــت هــای ایــن بخــش از اقتصــاد شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 

جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار تفرش

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

محصوالت غذایی و آشامیدنی )1۵(
-

خدمات گردشگری )طبیعی و تاریخی(

دهکده سالمت )خدمات مورد نیاز سالمندان(محصوالت از الستیک و پالستیک )۲۵(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.
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اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1۳1۹ نفــر )1.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان تفــرش اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 74۵ نف ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرای بخ ــر ب ــورد نظ ــتغال م اش

جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار تفرش

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 )هسار 
نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد نیاز 
)1399-1404(

سهم اشتغال صمت 
)درصد(

اشتغال صمت )هسار 
نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

6.6۲۵.۸۰.۵۸.۰1.۳۵7۰.7تفرش

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار تفرش طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان تفــرش بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان تفــرش قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار تفرش جدول 8. طر

نوع 
 اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

۸۹۵صمد ایران نژاددلجوان-انواع جورابساخت منسوجات)17(

توسعه تجارت نیکنام پارسیان-ظروف یکبار مصرف پالستیکی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
16۰.۲۸)غیر اسفنجی(

۳۰61الوان بافت-طناب از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲1۹۵.۳4تولیدی شیشه گران مایا پدیده رایا-لوازم چوبی آشپزخانهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵7۰.4۵سوهان سنگ سایا-سنگ سابمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
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نوع 
 اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
441.۸4فرح قاسمی-پلت چوب از ضایعات منابع سلولزیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)۲۰(ن

الوان پالست پارس-فیلم  پالستیکی چند الیه ساخته شده به محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
46۰روش خود ممزوج

71۰مجید گل محمدی-مبلمان خانگی خام )به صورت کالف(مبلمان سایرمصنوعات)۳6(

1۰۲علی حیدری-دستمال مرطوبسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

صنایع ناب پالستیك تفرش-لوازم پالستیکی غذاخوری به جز سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(
6۵6ظروف و لیوان

شهرستار خمین
کمــره و همچنیــن هفــت  شهرســتان خمیــن یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی می باشــد و از دو بخــش بــه نام هــای مرکــزی و 

دهســتان تشــکیل شــده  اســت. از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی ایــن شهرســتان در جنــوب اســتان قــرار دارد و از شــمال بــا شهرســتان 

ک، از شــرق بــا شهرســتان محــالت، از جنــوب بــا اســتان اصفهــان و لرســتان و از غــرب بــا شــازند همســایه اســت. مرکــز ایــن  ارا

گــزارش شــده اســت. ایــن  شهرســتان، شــهر خمیــن مــی باشــد و جمعیــت ایــن شهرســتان در ســال 1۳۹۵، برابــر بــا 1۰۵۰17 نفــر 

کشــاورزی  کمــی دارد؛ بنابرایــن بــرای  گــرم و خشــک اســت و بــه تبــع شــرایط آب و هوایــی، مقــدار آب  شهرســتان دارای آب وهــوای 

و دامــداری بایــد چــاه هایــی بــا عمــق زیــاد حفــر شــوند.

 ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان خمیــن از مجمــوع 6۳۹۲ 

کمتــر از ۲ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۸ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۹۰۵4 نفــر اشــتغال مجــوز 
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دار بخــش صمــت در شهرســتان خمیــن، حــدود ۸۲ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار خمین

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

11۳۳1۲7%۲%4

۲144۲6%۳%1

۳1۵1۲1۳۰%۸%4

4174۹4۵%۳%۲7

۵1۸۲4۳%1%1

6۲117%1%۰

7۲۳۵7۲%۳%۲

۸۲41۳1۸1%۹%۵

۹۲۵11۲6۰%7%۸

1۰۲6۳۹6۳۹%۲6%1۹

11۲7۵۲4۸%۳%7

1۲۲۸1۰1۲1%7%4

1۳۲۹76۹%۵%۲

14۳16۳۳%4%1

1۵۳۲۳1۸۰%۲%۵

16۳۳۲۲7%1%1

17۳471۸۳%۵%۵

1۸۳۵11۲%1%۰

1۹۳64۳۸%۳%1

۲۰۳77۹۲%۵%۳

۲14۵1۵%1%۰

۲۲741۳%1%۰
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سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

۲۳۹۰1۵%1%۰

1۰۰%1۰۰%14۹۳446جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار خمین

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

1۳۲6۳۳1۵۲1تولیدی1

11۵۸۲۸۹۵1۹خدمات فنی۲

۳۰7۸76۹۵4۹توزیعی۳

6۸117۰۳11خدماتی4

%6۲4۳1۵6۰۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار خمین
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت از الستیک و پالستیک، غذایی و آشامیدنی محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

استخراج طال

کشاورزی	  محصوالت 

گردو، بادام، سیفی جات و محصوالت جالیزی دامپروری، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار خمین
کیلومترمربــع مســاحت  و 1۰۵.۰ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم ۸.1 و 7.۳ درصــدی از مســاحت و  شهرســتان خمیــن  بــا ۲4۰1 

ــرخ بیــکاری ۸.6  ــه جمعیــت 1۰۵ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان ن ــا توجــه ب ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب کل اســتان را ب جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا 1146 هکتــار اســت. بــر  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان ۵ شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۵.4 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا
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جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۵تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1146وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

1۰6توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۸تعداد انبار

1تعداد سیلو 

1تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی

ساختار جمعیت شهرستار خمین
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان خمیــن مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار خمین

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

%1۰۵.۰1۰۸.6۳.4جمعیت )هزار نفر(

%۵.1-۲۹.۵۲۸.۰تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

%4۳.6-۳.۹۲.۲جمعیت بیکار )هزار نفر(

%7.۸-۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

%7.۰-۸.6۸.۰نرخ بیکاری
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کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خمیــن ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ  کاهــش نــر کــه بــه طــور مشــخص ناشــی از  کمتــر شــده اســت شــده اســت  افــراد شــاغل ۵.1 درصــد و جمعیــت بیــکار 4۳.6 درصــد 

مشــارکت ایــن شهرســتان اســت.

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خمین
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خمیــن بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی غیرفلــزی، فلزات اساســی، فلــزات فابریکی،  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد محصــوالت 

قطعــات خــودرو، غذایــی و آشــامیدنی و ... و در بخــش معــدن در اســتخراج طــال پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز 

گردشــگری )طبیعــی و تاریخــی( از اولویــت هــای ایــن بخــش از اقتصــاد شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  خدمــات 

جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خمین

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

سایر محصوالت کانی غیرفلزی
استخراج طال

خدمات گردشگری )طبیعی و تاریخی(

ساخت فلزات اساسی

محصوالت فلزی فابریکی

مواد و محصوالت شیمیایی

وسایل نقلیه موتوری

غذایی و آشامیدنی

منسوجات

محصوالت از الستیک و پالستیک

ساخت قطعات خودرو 

کک و پاالیشگاه 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.
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اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۵۵۵۸ نفــر )7.۳ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان خمیــن اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳14۳ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 7.  پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار خمین

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

۲7.۸1۰۸.6۲.۲۳۳.۵۵.6۵7۳.14خمین

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خمین طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خمیــن بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان خمیــن قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خمین جدول 8. طر

نوع 
پروژه

اشتغال نام واحدتد آسیک 
)نفر(

پسشرفت 
)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

16۸۵.۲7بهداشت پیوند سیب سالمت-خوراك آماده پرندگان زینتیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(ن

6۰محمدقربان صادقی-خدمات کیسه دوزی، چاپ و یا لمینیت کیسهساخت منسوجات)17(

1۲۰غالمرضا کمانی-کیسه پلی اتیلن بافته شدهساخت منسوجات)17(

۲۲61.۵6صنایع نخ خمین-نخ پنبه پلی استر)رینگ(ساخت منسوجات)17(

۲۵۲7.41دیبا پرچم خمین-پرچمپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(

67۵۰.۵مالك مدرس-کفش ایمنی تزریقیپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

62

نوع 
پروژه

اشتغال نام واحدتد آسیک 
)نفر(

پسشرفت 
)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

4۰۲مجید اشکبوس-انواع جورابپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(

64۲.۸۳فرهمند ستوده-ظروف یکبار مصرف کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۳۰ابوالفضل زین العابدینی-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۸6۲.۹۳آر پی نصر خمین-چاپ فلکسوانتشاروچاپ وتکثیر)۲۲(

1۰۲فرایند پاالیش آمیتیس-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

6۰سیدحسن رضائی-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

حمید حسنی-انواع روغن صنعتی تصفیه مجدد به جز روغن پایه، موتور، کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(
1۰۸6.76دنده و انتقال قدرت

حمید حسنی-انواع روغن صنعتی تصفیه مجدد به جز روغن پایه، موتور، کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(
1۰۸6.76دنده و انتقال قدرت

7۸۰.44مهدی طرازپور-روغن موتور )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

7۸۰.44مهدی طرازپور-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

۸۸6۲.1۹توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه-روغن موتور )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

ساخت موادومحصوالت 
7۵۰سخن داروی سالمت-انواع پماد، کرم، ژل و لوسیون ضدانگلشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰متحد رادمان ویرا-رزین هموپلیمر اکریلیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵1۰آلی سازان هورتاش-مرکب میکرو کپسوله شده کاغذ خودکپیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰فرآورده های شیمیایی خزر باران-کود حاوی اسید بوریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
11۰اعظم قاسمی-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰فن آوران پیشه آروین-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۰مصطفی امیدی-سولفور سدیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰حسن مهدوی پویا-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۳۲رضا زین العابدینی-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(
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نوع 
پروژه

اشتغال نام واحدتد آسیک 
)نفر(

پسشرفت 
)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

ساخت موادومحصوالت 
۹۲زهرا بیاتی-اسید کلریدریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰شهریار ابراهیم خانی-تینر شستشوشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۲16.۰۵علیرضا احمدی-آلومینیوم فلورایدشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰4۲مانا انرژی پاك-ویفر سیلیکونشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰ناربن افروز ایرانیان-نیترات منیزیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۰۰الوند دانه خمین-کودهای زیستی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰الوند دانه خمین-کودهای زیستی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۰وحید مختاری-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۳1سبز آور شیمی ایرانیان-دی اکتیل ترفتاالت )DOTP(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۲محمد داالیی-واکس داشبورد اتومبیلشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰خمین شیمی-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۲6۳.۵6صنایع گاز و تجهیز تیمره-اکسیژن صنعتیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵6۰.۲۸همگام پلیمر آفتاب-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۹1.44همگام پلیمر آفتاب-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۳61.۰۸بینالود طرح سپهر پارسیان-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۹۹۰.۹4آیریا اکسیر آویژه-دی متیل دی سولفیدشیمیائی)۲4(

۸۰مرتضی میرزایی-لوله از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
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نوع 
پروژه

اشتغال نام واحدتد آسیک 
)نفر(

پسشرفت 
)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

1۸۰علی اکبر نورایی پور-دستگیره های پالستیکی خودرومحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۰۳1.۵پویا بسپار راد-پالت پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

نگین پالست پرهام محالت-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۵۲اتیلن

۵۵۰.۰4نوژن پلیمر آفتاب تیمره-شیلنگ نخ دار از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۲۰نوژن پلیمر آفتاب تیمره-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

گسترش فن آوری سیستم های لوله کشی ایرانیان-اتصاالت از پلی فنیل محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۳۵۰سولفون

1۲۰1۳خدمات صنعت پتروشیمی البرز-کامپاند و گرانول پلیمریمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰عباس عاشوری-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
4۰۰۵۵۵ میلی متر از پلی اتیلن

مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-لوله تك جداره فاضالب از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1۰1۲پروپیلن

6۳۳مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-اتصاالت از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۸4.46ابوالفضل محمدی-انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

76۰.1۲پیشگام جاوید پارسه-نوار از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰67غالمرضا سهرابی-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

خدمات صنعت پتروشیمی البرز-فیلم  پالستیکی چند الیه ساخته شده به محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۲۰۹1.44روش خود ممزوج

1۰۰علی گودرزی-دانه و پودر از سربارهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۰مهدی اکبری-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰میالد جوادی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵1.۰1محمود خراسانی-انواع محصوالت سفالی غیر ساختمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰فاطمه صفری-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰16ویژن سپنتا مینو-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰یکتا بتن البرز-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳6۰تخته های سیمان الیاف سلولزی-محصوالت بتنی الیافیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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۹۸1۹سیمان آذین خمین-مالت خشك منبسط شوندهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۲جواد شایسته-انواع سفال ماشینی )اتوماتیك(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰6۰.6محمدنقی رضائی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰6۳.4۳همایون سلیمانی-سیلیس دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲6۵احیاء فوالد اراك-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰7۰.14یداله کبیری-شمش سرب از ضایعاتساخت فلزات اساسی)۲7(

پارس آلومینیوم مبتکران توسعه-ورق آلومینیومی آلیاژی با ضخامت بیش ساخت فلزات اساسی)۲7(
11۰۸۳از 6 میلی متر

7۲7۲.۵ذوب بریس-انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

فوالد گستر گدار-مقاطع فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی به شکل I )تیر ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰۰۳6.۰۳آهن( از شمش فوالدی

۲۵۰صنایع آلیاژی جوانه سازان کاوه ایرانیان-جوانه زا و اصالح کننده ذوبساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۸۰عباس تربتی-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰علی صالحی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۰۰فروسیلیسیم خمین-پودر میکرو سیلیکاساخت فلزات اساسی)۲7(

لوله سازی خاتم جم ایرانیان-لوله بدون درز از فوالدی به جز فوالد زنگ ساخت فلزات اساسی)۲7(
۰4۳نزن

1۰46.67هم جوش ساز برسین-فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنیساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۹۵.1۹صمد نریمانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۲۸سعید زندی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۹۸محمد طالبی-بذرپاش )بذرکار(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰1۳شیر آالت بهین ذوب فوژان گلپا-شیرآالت بهداشتی اهرمیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۰6۲.۳4پارس سیم ایرانیان-انواع سیم مسی مفتولی روکشدارماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰17غالمرضا سرلك-چراغ های پروژکتوریماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۵۵۹۰.۰7مانا انرژی پاك-سلول خورشیدی فتوولتاییكرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

۲41۸بهداشت پیوند سیب سالمت-پنل خورشیدی چند کریستالیرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

7۰۰رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین-رینگ آلومینیومی چرخ خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۵۲4.۲علی بیات-تولید گرانول بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(بازیافت)۳7(
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1۰۰نادر نوری پیرسلطان-بازیافت رویبازیافت)۳7(

1۰1۵.1مجید مسیبی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنبازیافت)۳7(

11۲محمد نقی پور-بازیافت پالستیك های گرمانرمبازیافت)۳7(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

پارس بتن خمین-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۲۰های غیر فلزی در انبار

۵۰احمدرضا قماشچیان-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۵۰افسانه بحرالعلوم-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۵۰احسان بی آبی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰۰مصطفی سلیمانی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
11۰جواد صابری-بسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
4۰مهدی ابراهیمی پور-بسته بندی عسلمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
6۲۲اختر تجارت سده-بسته بندی عسلمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

صنایع غذائی ذائقه خوش سپهر-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون 
1۰۲۲شکر(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵4۸.۰۹مهدی داالئی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۲حسین داالیی-بسته بندی عسلمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۲علی طرازپور-ضد یخمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰66.1آیدین پوررضا-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(مهندسی)74(
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1۲۲ذبیح اله فرنقی-کنسانتره منگنزاج کانه های فلزی)1۳(

۲۲۰تهیه و تولید مواد معدنی پارس فلز کاسپین-کنسانتره باریتاستخراج سایرمعادن)14(

ابوالقاسم صدیق- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، استخراج سایرمعادن)14(
1۰۰ریگ، سنگ و باالست(
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7۰آریا پانیز تیمره-انواع آبنباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

6۳4.۰۲مسعود فرح زاد-چیپس میوهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲61۵.۸آلر آکوا ایرانیان-خوراك آماده آبزیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

661۳زهیر صنعت رنگدانه خوراکی-بتاکاروتن به شکل پودرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۲۵6.۲6شیرین معطر خمین-قند کله حتی به صورت شکسته شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

16۸۵.۲7بهداشت پیوند سیب سالمت-خوراك آماده پرندگان زینتیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

6۰محمدقربان صادقی-خدمات کیسه دوزی، چاپ و یا لمینیت کیسهساخت منسوجات)17(

1۲۰غالمرضا کمانی-کیسه پلی اتیلن بافته شدهساخت منسوجات)17(

۲۲61.۵6صنایع نخ خمین-نخ پنبه پلی استر)رینگ(ساخت منسوجات)17(

۲۵۲7.41دیبا پرچم خمین-پرچمپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(

67۵۰.۵مالك مدرس-کفش ایمنی تزریقیپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(

4۰۲مجید اشکبوس-انواع جورابپوشاك وعمل آوردن پوست خز)1۸(

64۲.۸۳فرهمند ستوده-ظروف یکبار مصرف کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۳۰ابوالفضل زین العابدینی-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۸6۲.۹۳آر پی نصر خمین-چاپ فلکسوانتشاروچاپ وتکثیر)۲۲(

1۰۲فرایند پاالیش آمیتیس-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

6۰سیدحسن رضائی-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

حمید حسنی-انواع روغن صنعتی تصفیه مجدد به جز روغن پایه، موتور، کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(
1۰۸6.76دنده و انتقال قدرت

حمید حسنی-انواع روغن صنعتی تصفیه مجدد به جز روغن پایه، موتور، کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(
1۰۸6.76دنده و انتقال قدرت

7۸۰.44مهدی طرازپور-روغن موتور )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

7۸۰.44مهدی طرازپور-گریس پایه کلسیمکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

۸۸6۲.1۹توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه-روغن موتور )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

ساخت موادومحصوالت 
7۵۰سخن داروی سالمت-انواع پماد، کرم، ژل و لوسیون ضدانگلشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰متحد رادمان ویرا-رزین هموپلیمر اکریلیكشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۵1۰آلی سازان هورتاش-مرکب میکرو کپسوله شده کاغذ خودکپیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰فرآورده های شیمیایی خزر باران-کود حاوی اسید بوریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
11۰اعظم قاسمی-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰فن آوران پیشه آروین-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۰مصطفی امیدی-سولفور سدیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰حسن مهدوی پویا-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۳۲رضا زین العابدینی-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۲زهرا بیاتی-اسید کلریدریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰شهریار ابراهیم خانی-تینر شستشوشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۲16.۰۵علیرضا احمدی-آلومینیوم فلورایدشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰4۲مانا انرژی پاك-ویفر سیلیکونشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰ناربن افروز ایرانیان-نیترات منیزیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۰۰الوند دانه خمین-کودهای زیستی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰الوند دانه خمین-کودهای زیستی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۰وحید مختاری-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۳1سبز آور شیمی ایرانیان-دی اکتیل ترفتاالت )DOTP(شیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
1۲۲محمد داالیی-واکس داشبورد اتومبیلشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰خمین شیمی-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۲6۳.۵6صنایع گاز و تجهیز تیمره-اکسیژن صنعتیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵6۰.۲۸همگام پلیمر آفتاب-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۹1.44همگام پلیمر آفتاب-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۳61.۰۸بینالود طرح سپهر پارسیان-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۹۹۰.۹4آیریا اکسیر آویژه-دی متیل دی سولفیدشیمیائی)۲4(

۸۰مرتضی میرزایی-لوله از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۸۰علی اکبر نورایی پور-دستگیره های پالستیکی خودرومحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۰۳1.۵پویا بسپار راد-پالت پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

نگین پالست پرهام محالت-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۵۲اتیلن

۵۵۰.۰4نوژن پلیمر آفتاب تیمره-شیلنگ نخ دار از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۲۰نوژن پلیمر آفتاب تیمره-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

گسترش فن آوری سیستم های لوله کشی ایرانیان-اتصاالت از پلی فنیل محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۳۵۰سولفون

1۲۰1۳خدمات صنعت پتروشیمی البرز-کامپاند و گرانول پلیمریمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰عباس عاشوری-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
4۰۰۵۵۵ میلی متر از پلی اتیلن

مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-لوله تك جداره فاضالب از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1۰1۲پروپیلن

6۳۳مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس-اتصاالت از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۸4.46ابوالفضل محمدی-انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
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76۰.1۲پیشگام جاوید پارسه-نوار از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰67غالمرضا سهرابی-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

خدمات صنعت پتروشیمی البرز-فیلم  پالستیکی چند الیه ساخته شده به محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۲۰۹1.44روش خود ممزوج

1۰۰علی گودرزی-دانه و پودر از سربارهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۰مهدی اکبری-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰میالد جوادی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵1.۰1محمود خراسانی-انواع محصوالت سفالی غیر ساختمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰فاطمه صفری-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰16ویژن سپنتا مینو-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰یکتا بتن البرز-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳6۰تخته های سیمان الیاف سلولزی-محصوالت بتنی الیافیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۸1۹سیمان آذین خمین-مالت خشك منبسط شوندهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۲جواد شایسته-انواع سفال ماشینی )اتوماتیك(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰6۰.6محمدنقی رضائی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰6۳.4۳همایون سلیمانی-سیلیس دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲6۵احیاء فوالد اراك-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰7۰.14یداله کبیری-شمش سرب از ضایعاتساخت فلزات اساسی)۲7(

پارس آلومینیوم مبتکران توسعه-ورق آلومینیومی آلیاژی با ضخامت بیش ساخت فلزات اساسی)۲7(
11۰۸۳از 6 میلی متر

7۲7۲.۵ذوب بریس-انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

فوالد گستر گدار-مقاطع فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی به شکل I )تیر ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰۰۳6.۰۳آهن( از شمش فوالدی

۲۵۰صنایع آلیاژی جوانه سازان کاوه ایرانیان-جوانه زا و اصالح کننده ذوبساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۸۰عباس تربتی-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰علی صالحی-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۰۰فروسیلیسیم خمین-پودر میکرو سیلیکاساخت فلزات اساسی)۲7(
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لوله سازی خاتم جم ایرانیان-لوله بدون درز از فوالدی به جز فوالد زنگ ساخت فلزات اساسی)۲7(
۰4۳نزن

1۰46.67هم جوش ساز برسین-فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنیساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۹۵.1۹صمد نریمانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۲۸سعید زندی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۹۸محمد طالبی-بذرپاش )بذرکار(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰1۳شیر آالت بهین ذوب فوژان گلپا-شیرآالت بهداشتی اهرمیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۰6۲.۳4پارس سیم ایرانیان-انواع سیم مسی مفتولی روکشدارماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰17غالمرضا سرلك-چراغ های پروژکتوریماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۵۵۹۰.۰7مانا انرژی پاك-سلول خورشیدی فتوولتاییكرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

۲41۸بهداشت پیوند سیب سالمت-پنل خورشیدی چند کریستالیرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

7۰۰رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین-رینگ آلومینیومی چرخ خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۵۲4.۲علی بیات-تولید گرانول بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(بازیافت)۳7(

1۰۰نادر نوری پیرسلطان-بازیافت رویبازیافت)۳7(

1۰1۵.1مجید مسیبی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنبازیافت)۳7(

11۲محمد نقی پور-بازیافت پالستیك های گرمانرمبازیافت)۳7(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

پارس بتن خمین-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۲۰های غیر فلزی در انبار

۵۰احمدرضا قماشچیان-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۵۰افسانه بحرالعلوم-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۵۰احسان بی آبی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰۰مصطفی سلیمانی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
11۰جواد صابری-بسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
4۰مهدی ابراهیمی پور-بسته بندی عسلمهندسی)74(



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

72

نوع 
پروژه

اشتغال نام واحدتد آسیک 
)نفر(

پسشرفت 
)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

سایرفعالیتهای خدمات 
6۲۲اختر تجارت سده-بسته بندی عسلمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

صنایع غذائی ذائقه خوش سپهر-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون 
1۰۲۲شکر(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵4۸.۰۹مهدی داالئی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۲حسین داالیی-بسته بندی عسلمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۲علی طرازپور-ضد یخمهندسی)74(

شهرستار خنداب
ک، از  کمیجــان و ارا کــه از شــمال شــرق و شــرق بــه شهرســتان  شهرســتان ُخنــداب یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی اســت 

ــرم و  گ ــه اســتان همــدان محــدود می شــود. اقلیــم آب وهوایــی شهرســتان  ــه شهرســتان شــازند و از غــرب و شــمال غــرب ب جنــوب ب

گــزارش شده اســت.  خشــک می باشــد. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت بخــش خنــداب در ســال 1۳۹۵ برابــر بــا ۵4۰1۸ نفــر 

ساختار موجود
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان خنــداب از مجمــوع ۲1۸۳ 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۹ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۵4۹6 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان خنــداب، حــدود ۹۹ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.
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جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار خنداب

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

1۲۰۵17%۳1%۲۲

۲۲41۲%6%۳

۳۲66۳4%۳۸%44

4۲۹1۲%6%۳

۵۳۰1۳%6%4

6۳11۵%6%6

7۳411۵%6%1۹

1۰۰%1۰۰%167۸جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار خنداب

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

4۲41۰6۰۲۰تولیدی1

۲۹۳7۳۳14خدمات فنی۲

1۲4۸۳1۲۰۵۸توزیعی۳

۲۰۲۵۰۵۹خدماتی4

%۲167۵41۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار خنداب
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت چوبی محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

گیالس، آلبالو، سیب گردو، هلو،  دامپروری، 
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زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار خنداب
کیلومترمربــع مســاحت  و ۵4.۰ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4.7 و ۳.۸ درصــدی از مســاحت  شهرســتان خنــداب  بــا 1۳7۵ 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۵4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 6.۵  و جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا 11 هکتــار اســت. بــر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۰.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

11وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

1۳توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

1تعداد انبار

1تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی

ساختار جمعیت شهرستار خنداب
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان خنــداب مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار خنداب

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.۰%۵4.۰۵۵.6جمعیت )هزار نفر(
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خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

-۲۰.4%1۸.114.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۹.1%1.11.1۵جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-1۰.۸%6.۵۵.۸نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خنــداب ۳ درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. ــر کاهــش ن ــر از  ــه متاث ک کاهــش ۲۰ درصــدی داشــته  ــراد شــاغل  اف

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خنداب
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خنــداب بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد محصــوالت از الســتیک و پالســتیک و فــرآوری مــواد غذایــی 

گردشــگری  کوهســتانی ایــن شهرســتان، خدمــات  و آشــامیدنی پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز بواســطه محیــط 

ــه  ــاز ســالمندان( از اولویــت هــای ایــن بخــش از اقتصــاد شهرســتان ب )طبیعــی و تاریخــی( و دهکــده ســالمت )خدمــات مــورد نی

شــمار مــی رود. 

جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خنداب

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

محصوالت غذایی و آشامیدنی )1۵(
-

گیاهان دارویی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.
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اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۲۸۵۹ نفــر )۳.۸ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان خنــداب اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1616 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار خنداب

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

14.4۵۵.۹1.1۵17.۲۵۲.۹۵71.6خنداب

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خنداب طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خنــداب بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان خنــداب قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خنداب جدول 8. طر

نوع 
 اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

د 
رص

6 د
ی ۰

اال
م ب

ما
ه ت

یم
ن

ت
شرف

پی

1۲۹1.۸۸مجید شاهسواری-زغال از ضایعات منابع سلولزیساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

4۳۹۵.76عزیز زهره وند-شن و ماسه کوهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳6۰.۹غالمعباس سلیمی-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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نوع 
 اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
۸۲مجتبی روستا-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(ن

آذران کاشی ماندگار ایرانیان-کاشی آنتی باکتریال و خود تمیز سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۲۰۳۸.۳۲کننده )تایل(

۵1علی بلبلی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰تولید امید خنداب-شکل دهی ورقمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مسعود صفری-مصنوعات چوبی ساختمانیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

ی
اد

یج
ا

۵۰۰تجهیزات برقی-انواع کلید و سنسور برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۰۰۰صنایع پایین دست آلومینیوم-انواع لوله و پروفیل آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

ماشین آالت مکانیکی-ماشین خمکاری، ماشین اکسترود، ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(
1۵۰۰چکش بادی و ... 

1۵۰۰قطعات لوازم خانگی-انواع مبدل و قطعات آلومینیومیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰۰۰قطعات خودرو-قطعات و مجموعه های خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

شهرستار دلیجار
کــه مرکــز آن شــهر دلیجــان می باشــد. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار  شهرســتان دلیجــان یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی اســت 

گــزارش شده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــه اســتان  ایــران، جمعیــت شهرســتان دلیجــان در ســال 1۳۹۵ برابــر بــا ۵16۲1 نفــر 

ک محــدود می شــود.  ــه شهرســتان محــالت، آشــتیان و ارا ــه اســتان اصفهــان و از غــرب و شــمال غــرب ب قــم، از شــرق و جنــوب ب

شهرســتان دلیجــان در قلمــرو آب و هوایــی نیمــه خشــک قــرار دارد و مرکــز آن یعنــی شــهر دلیجــان دارای زمســتان های ســرد و 

ــرم اســت.  گ تابســتان های نســبتًا 

ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   ۲ در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد  شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان دلیجــان از مجمــوع ۳۰۸4 

کمتــر از ۵ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۵ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰۸4 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان دلیجــان، حــدود 6۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار دلیجار

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

11414۰%۰%

۲1۵1۵۵۲۳4%6%

۳174616۲41۳%1۹%

4۲1۳۳11%۰%

۵۲۳۲4۳777%4%

6۲4۳۲1۹۸۲۹%۲۳%

7۲۵1۲۲۲4۳%۳%

۸۲6166۳1۸۳4۸%۳7%

۹۲7۹۲۲۹۳%۳%

1۰۲۸41۳۸1%۲%

11۲۹۸1۰۸۲%1%

1۲۳۳۳7۳1%1%

1۳۳6۲441%1%

14۳71۵1464%۲%

1۵4۵۳161%۰%

%1۰۰%167۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار دلیجار

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۵6۸14۲۰1۹تولیدی1

4۲11۰۵۳14خدمات فنی۲

1۵74۳۹۳۵۵4توزیعی۳

۳7۲۹۳۰1۳خدماتی4

%۲۹۳۵7۳۳۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار دلیجار
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، منسوجات، صنایع شیمیایی، محصوالت از الستیک و پالستیک محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

چ گندم، صیفی جات، قار دامپروری، پیاز، سیب زمینی، جو، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار دلیجار
کیلومترمربــع مســاحت  و ۵1.6 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7.۵ و ۳.6 درصــدی از مســاحت و  شهرســتان دلیجــان  بــا ۲۲16 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۵1.6 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 6.۵  جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا 11 هکتــار اســت. بــر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1۲.۵ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۲تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۲۳7۹وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۲77توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

1تعداد انبار

۰تعداد سیلو 
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۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی

ساختار جمعیت شهرستار دلیجار
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان دلیجــان مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5.جمعیت شهرستار دلیجار

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.۵%۵1.6۵۳.4جمعیت )هزار نفر(

-16.۲%16.41۳.7۵تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

1۰.۰%1.۰1.1جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-1۰.۸%6.۵۵.۸نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان دلیجــان ۳.۵ درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. کاهــش نــر کــه متاثــر از  کاهــش 16.۲ درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر



استار مرتسی

81

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار دلیجار
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دلیجــان بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت ســاخت فلزات اساســی، مــواد و محصوالت شــیمیایی، منســوجات 

گردشــگری )طبیعــی و تاریخــی( و  و فــرآوری مــواد غذایــی و آشــامیدنی پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز خدمــات 

خدمــات آموزشــی از اولویــت هــای ایــن بخــش از اقتصــاد شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 

جدول 6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار دلیجار

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

ساخت فلزات اساسی
-

خدمات گردشگری )طبیعی، تاریخی و عبوری(

خدمات آموزشیمواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت غذایی و آشامیدنی

ساخت منسوجات

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۲7۳۲ نفــر )۳.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دلیجــان اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1۵4۵ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار دلیجار

تعداد افراد 
شاغا 1399 

)هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری 
اشتغال 1404 

)هسار نفر(

تعداد شغا 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

1۳.7۵۵۳.41.116.4۸۲.7۵71.۵دلیجان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار دلیجار طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــان ب ــتان دلیج ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ح ه ــدی طر طبقه بن

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان دلیجــان قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار دلیجار جدول 8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

1۳۹۵.44علیرضا طباخ-سنگ آهن دانه بندی شدهاستخراج کانه های فلزی)1۳(

۸۰6۸.۲۳صنایع غذایی گندم پایه دلیجان مرکزی-انواع آرد گندممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

کشت و صنعت گلکاران-انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
1۰۲6۰.6)عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا گیاهی(

۳۰۹1.4۵ریسندگی دیبای دلیجان-نخ پلی استر)اپن اند(ساخت منسوجات)17(

1۵6۰.7رهاورد الیاف ترمه صدف دلیجان-ژئوتکستایل بی بافتساخت منسوجات)17(

ساخت منسوجات)17(
تولیدی و صنعتی گونی مریم دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل 

الیه در محیط خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن 
زنی(

1۸6۳.76

الیی نقشینه دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط ساخت منسوجات)17(
۲۵67.6خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

زرین الیه آریا دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط ساخت منسوجات)17(
6۹۵.44خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

تولیدی انواع الیاف مصنوعی الیاف پرسپولیس دلیجان-نخ پلی ساخت منسوجات)17(
76۵استر تکسچره)تاب مجازی(

1۰۹۵.۹4لوله زرین مهر دلیجان-لوله مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۰۹1.14اسپادانا قیر پاسارگاد-قیر 4۰/۳۰کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

1۰۹۹۳.۰۳باریج اسانس-شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

بافتینه پارس درسا-الیاف استیپل پلی استر با فرآیند بچ )از چیپس ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
۳۰7۸.16یا گرانول(

نساجی ساویس دلیجان-الیاف استیپل پلی استر با فرآیند بچ )از ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
۵76۳چیپس یا گرانول(

76۰.۰۸تولیدی صنعتی ورسك اتصال-اتصاالت رزوه ای پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

۳۵۹۵.۹4حسن زند-شن و ماسه دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

166۵.6سعید رستمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۹۹۵.۹4الهام نظری-عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۹۵.44پدیده آبتین دلیجان-عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۹1.44کمال خراسانی-پودر تالكسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۵6۰.6ره آورد ساینای دلیجان-ورق بی بافت از الیاف شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵7۵.۵تولیدی آهکان دلیجان-دولومیت دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۹۳.71زرین بام ایرانیان دلیجان-عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1766.۳۳پردازش پودر سپید مرکزی-پودر تالكسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۹۵.7۵آلتون شیمی سبز دلیجان-پودر کربنات کلسیمسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۹۲.7احسان جاللی-دستگاه تصفیه آب خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

۲۳۰صنعتی تجاری پارس مس دلیجان-کنسانتره مس سولفیدیاستخراج کانه های فلزی)1۳(

1۳۰1درسا پردازه-کنسانتره مس اکسیدیاستخراج کانه های فلزی)1۳(

کیمیا بتن دلیجان-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی استخراج سایرمعادن)14(
۵۰شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

۲۲۰سیدحمیدرضا حسینی-کنسرو ماهی تنمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

4۰۰علیرضا دنیادیده-گالبمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

لیلی محمدی-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
۳۰۰سرکه(

16۳1.1هادی فدایی-انواع نباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲۰۰رضا نجفی-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

محمدتقی رستمی-انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
۳۰۲تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

محمدحسین بستاکی-انواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
4۸۲اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

صنایع غذایی آکام قند دلیجان-قند کله حتی به صورت شکسته محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
۲۵۰شده
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

1۹۰حسین عسگریان-انواع آبنباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲۰1۰آرد و سبوس پارس کوثر-انواع آرد گندممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۸۰۰فرش پردیسان دلیجان-فرش ماشینیساخت منسوجات)17(

گستر بام بهمن-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك به ساخت منسوجات)17(
۲۲۰روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

مهدی خوشحالی-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
۲۵۰به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

مسعود نجفی-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك به ساخت منسوجات)17(
۲۰۰روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

امیرحسین نظری-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
۸۰به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

عایق تجارت صدف دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در ساخت منسوجات)17(
14۰محیط خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

کشسان بافت دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط ساخت منسوجات)17(
7۰خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

پروا الیه دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك به ساخت منسوجات)17(
11۰روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

مجید آقاخانی-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك به ساخت منسوجات)17(
1۰۲روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

سایا بافت ساتین دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط ساخت منسوجات)17(
7۵1خشك به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

گسترش فن آوران رنگین نخ دلیجان-نخ پلی استر تکسچره)تاب ساخت منسوجات)17(
۲۵۰مجازی(

16۵۰الیاف ژاله دلیجان-نخ پنبه پلی استر)رینگ(ساخت منسوجات)17(

حفاظ الیه دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
1۸۰به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

۲7۲الیاف سازان نصیر دلیجان-نخ پلی استر تکسچره)تاب مجازی(ساخت منسوجات)17(

مجتبی خراسانی-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
1۰۰به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

پارس الیه دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
1۰۵1.۹۳به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(
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محسن صفری-منسوج بی بافت، تشکیل الیه با استفاده از آب، با ساخت منسوجات)17(
1۰۰اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

گیتی الیه دلیجان-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك ساخت منسوجات)17(
۸۰به روش کاردینگ، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

توسعه فناوری سایبان-انواع ترکیبات تام استحصال شده از گیاهان ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
۳۵۰دارویی - عصاره )ماده موثره دارویی( 

نساجی سامریس دلیجان-نخ فیالمنتی پلی استر نیمه آرایش یافته ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
۸۹۰با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(

7۰۰ستاره بافت صنعت دلیجان-الیه حالجی شده الیاف پلی استرساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

۲۰۰نوآوران تجارت کیان-واکس و پولیش چوبساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

۲۳۲مهدی حسنی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

1۸۰خدماتی بهار شیمی دلیجان-فرمالینساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

صنایع غذایی برکه سبز ماد آسیا-انواع میکرو ارگانیسم های ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
16۲پروبیوتیك مورد مصرف در صنایع غذایی و دارویی

7۰۳۵.1گروه صنعتی شیوا دلیجان-انواع الیاف استیپل دو جزییساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(

۲۵۳1غالمرضا محمدی-کاغذ از کربنات کلسیمسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳4۰سعید مقصودی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰حسین کریمی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰بهزاد احمدی-برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

صنایع سنگ بیستون سازان نما گستر ایرانیان دلیجان-انواع سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
۵۰محصوالت سنگی

1۵۰احمدرضا پورعلی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۵۰مانا ثروت ایرانیان-انواع بطری شیشه ایسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰محمدجواد حسینی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰جواد پیروزجم-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۲آرش رستمی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲1آریا سنگ دلیجان-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰عباس سعیدی فر-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰1مهدی بیکی-برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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۲۰1مسعود یاوری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰محمد ابوطالب-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲1۰بهنام مختاری-سنگ سابسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰1حمید عرب-برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰مهران محمدرضابیکی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲117.6فرامرز اسفندیاری یوشی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه-محصوالت بتنی مسلح پیش سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
۸۵۰۰ساخته

1۳1۲مهرعلی رحمتی-عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۰مجتبی طالبی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰محمد عبدالهی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰اسماعیل تقی زاده-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵۰۲6ره آورد ساینای دلیجان-الیاف شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۸1۲حمید ابراهیمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

سیدعباس حجازی دهاقانی و مصطفی استاداکبری-برش انواع سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۵۰سنگ تراورتن

۹۲مهدی دالوری-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰علی اکبر بکویردی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰آذین پودر دلیجان-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۲۰پارسا پلیمر آریا دلیجان-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

6۰محمدرضا رفیعی-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

بسپار پاالیش صنعت مركزی-تولید گرانول بازیافتی از PP )پلی بازیافت)۳7(
1۰۰پروپیلن(

11۰امیر بهرامی پور-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

1۳۰اکرم ابراهیمی-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

۹۰مهدی امینی-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

۵۰سامان پالستیك دلیجان-چاپ فلکسوبازیافت)۳7(

4۰۰گام الیه دلیجان-کامپاند و گرانول پلیمریبازیافت)۳7(
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7۲پلیمر سازان سینا دلیجان-بازیافت الیاف نساجیبازیافت)۳7(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
۲۰۰فریدون مظاهری-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبارنقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

خسرو زرخرید-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۳۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

شن سازان دلیجان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از 
4۰کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

شن سازان دلیجان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از 
4۰کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

تولیدی آهکان دلیجان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل 
۳۰از کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

فنی و مهندسی شایان سبز دیبا-ذخیره سازی و نگهداری 
۳۰محصوالت حاصل از کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

پودر سازان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۳۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و 
نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(

پودر سازان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۳۰های غیر فلزی در انبار

۵۰امیر مهدی مالیجردی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۲۵۰هخامنش ماهگل دلیجان-بسته بندی انواع روانکار )به جز اسپری(سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

تولیدی آهکان دلیجان-بسته بندی انواع مصالح ساختمانی و سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(
۵۰پودرهای صنعتی و معدنی به جز سیمان و گچ و نمك )غیر خوراکی(

سپید سنگ دلیجان-بسته بندی انواع مصالح ساختمانی و سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(
1۲۰پودرهای صنعتی و معدنی به جز سیمان و گچ و نمك )غیر خوراکی(

شهرستار زرندیه
ــی تهــران و  ــا مرکزیــت شــهر مامونیــه اســت. ایــن شهرســتان در جنــوب و جنــوب غرب ــزی ب ــع اســتان مرک ــه از تواب شهرســتان زرندی

گرفتــه و در ســال 1۳۸۲ خورشــیدی از شهرســتان ســاوه جــدا شــد. شهرســتان زرندیــه  در شــمالی ترین نقطــه اســتان مرکــزی قــرار 

کیلومتــر مربــع، بعــد از شهرســتان ســاوه دومیــن شهرســتان اســتان مرکــزی از نظــر وســعت اســت. بــر اســاس  بــا وســعت 41۵۰ 

کویــری و از  سرشــماری ســال 1۳۹۵ ایــن شهرســتان جمعیــت 6۳۹۰7 نفــری دارد. آب وهــوای زرندیــه در قســمت های شــرقی، 

کوهســتانی می باشــد. زرندیــه از شــمال و شــرق بــا اســتان تهــران و اســتان البــرز، از شــمال غــرب و غــرب بــا اســتان قزویــن و از  غــرب 

ــا اســتان قــم و شهرســتان ســاوه همســایه اســت.  جنــوب شــرق و جنــوب ب
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ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان زرندیــه از مجمــوع ۳۰۸4 

کمتــر از ۵ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۵ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰۸4 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان زرندیــه، حــدود 6۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)۲(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار زرندیه

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

114۲1۸%1%۰

۲1۵17۵1۳%۵%4

۳1614۰%۰%۰

4176۲۳۸%۲%۲

۵1۸1۸%۰%۰

61۹11۲%۰%۰

7۲۰471%1%1

۸۲1۲۰6۹۵%۵%۵

۹۲۲۳۲4۳%1%۲

1۰۲۳11۲۰۸%۳%۲
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سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

11۲4۸714۵۹%۲۳%11

1۲۲۵471۰46%1۳%۸

1۳۲6411۹1۰%11%1۵

14۲71۰۵۸۳%۳%۵

1۵۲۸41۳۲۵1%11%۲۵

16۲۹1۹۸7۵%۵%7

17۳۰۳7۲%1%1

1۸۳117۵۸6%۵%۵

1۹۳۲16%۰%۰

۲۰۳۳۹1۸۹%۲%1

۲1۳4۵1۹۳%1%۲

۲۲۳۵4۲۲۰%1%۲

۲۳۳61۰۲۲۸%۳%۲

۲44۵۲6%1%۰

۲۵6۳16%۰%۰

۲67411۹۰%۳%1

1۰۰%1۰۰%۳741۲766جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار زرندیه

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۳61۹۰۳16تولیدی1

۳۹۰۹7۵17خدمات فنی۲

1۲۰۰۳۰۰۰۵۳توزیعی۳

۳1۲7۸۰14خدماتی4

%۲۲6۳۵6۵۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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عمده محصوالت شهرستار زرندیه
عمده محصوالت صنعتی	 

کانــی غیرفلــزی، فلــزات اساســی، فلــزات فابرییــک،  محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت از الســتیک و پالســتیک، محصــوالت 

ماشــین آالت و تجهیــزات

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

گل محمدی، سنجد کلزا، حبوبات،  کنجد،  گوجه فرنگی، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار زرندیه
کیلومترمربــع مســاحت  و 6۳.۹ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 14.1 و 4.۵ درصــدی از مســاحت و  شهرســتان زرندیــه  بــا 4177 

خ بیــکاری ۸.۵  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 6۳.۹ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا ۲۵۸۹ هکتــار اســت.  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 4 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار  بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1۳.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

دارند. 

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۲۵۸۹وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۳۲۸توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

4تعداد انبار

1تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۲پایانه صادراتی )پسته و بندرخشک(

ساختار جمعیت شهرستار زرندیه
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب
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کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان زرندیــه مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار زرندیه

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

%6۳.۹66.1۳.4جمعیت )هزار نفر(

%6.6-1۸.۲17.۰تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

%۹.۳-1.۵1.۳6جمعیت بیکار )هزار نفر(

%7.۸-۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

%۲۲.4-۸.۵6.6نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان زرندیــه ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. کاهــش نــر ــر از  کــه متاث کاهــش 6.6 درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار زرندیه
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان زرندیــه بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت شــیمیایی،  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت تولیــد محصــوالت 

محصــوالت از الســتیک و پالســتیک، ماشــین آالت و تجهیــزات و مبلمــان و تجهیــزات، فــرآوری مــواد غذایــی و آشــامیدنی و ... 

گردشــگری )تفریحــی، ورزشــی و  پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات نیــز ایــن شهرســتان در خدمــات بازرگانــی و خدمــات 

ــیل دارد.  ــوری( پتانس عب
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جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار زرندیه

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

سایر محصوالت کانی غیرفلزی
-

خدمات بازرگانی )بندر خشک(

خدمات گردشگری )تفریحی، ورزشی و عبوری(مواد و محصوالت شیمیایی

ساخت فلزات فابریکی

مواد و محصوالت شیمیایی

ساخت ماشین آالت و تجهیزات

وسایل نقلیه موتوری

غذایی و آشامیدنی

محصوالت از الستیک و پالستیک

ماشین آالت و دستگاه های برقی

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

مبلمان و سایر مصنوعات

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۳۳۸۳ نفــر )4.۵ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان زرندیــه اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1۹1۲ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار زرندیه

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

17.۰۵1.۵1.۳6۲۰.4۳.4۵71.۹زرندیه

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار زرندیه طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان زرندیــه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان زرندیــه قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار زرندیه جدول 8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

م ب
ما

ه ت
یم

ن

1۳6۰.6هادی پروینی-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

1۲۸۳.7۵حمید اعتماد-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

6۰۸7.44توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان-مارگارین جامدمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۸۳۹4.۹۸طبیعت سبز پارس کهن-روغن مایع آفتابگردانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰۹۵.۹4نان دوران سبوس آویژه-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۸۹۲.44آراز هامر-انواع تنباکوی معطر معسلمحصوالت ازتوتون وتنباکو)16(

۲۰7۰.۲سایه روشن مروارید-پرده کرکره فلزیساخت منسوجات)17(

146۰.۹۳تبدیل نخ ژاله-انواع نخ فانتزیساخت منسوجات)17(

۲۳7۰.۸عباس گلی پور توسروندانی-چاپ-تکمیل پارچه حلقویساخت منسوجات)17(

۳6۰.6پویا بافت ابزار آریا-بند کشسان بافته شدهساخت منسوجات)17(

تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز-کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساخت منسوجات)17(
46۳لمینیت شده

۰6۰.7۵افرا صنوبر سبز ایرانیان-چوب بستنیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)۲۰(

76۰.1۲صنایع بسته بندی پرند پیشتاز-ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۲6۸برچسب سازان مبتکر-انواع برچسب کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

767.7۵سید احسان جاهد-لوله مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

آبدیس تجهیز همگام-انواع فالف پالپ بهداشتی به شکل رول و یا ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(
1۰۹4.76قالبگیری شده

۲۰71.۹4کارتن صنعت نیا-ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۲6۲نور زرین پالست زرندیه-چاپ افست فلزاتانتشاروچاپ وتکثیر)۲۲(

۲467اصالن بنیادی- گازوییل )نفت گاز(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(
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ساخت موادومحصوالت 
16۹6نوآوران شیمی ساوه-کلرور کلسیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۹۵.۹4پارت هونیاك-کود مخلوط ریز مغذی هاشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

صنایع شیمیایی رایکا پژوهش-آنتی اکسیدان بر پایه ترکیبات استایرن و 
۲۰6۵.۵فنل

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

تولیدی رنگ سرافراز زرند-انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی 
۲۰6۲.۲)روغنی(

ساخت موادومحصوالت 
6۰71.7۲آهك صنعتی شکفته ساوه-کاربید کلسیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۹۳.6۹داروسازی سونا طب پارسه-بسته بندی انواع گلیسیرینشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۹۰.6۹شیمیائی قرمز دانه-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵67.۸محمد حسین پورچمنی-انواع بوگیر محیطشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۸61.۹4کیمیا کاالی رازی-محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲7۰.7مهدی شکوری-کربن فعال )به غیر از گرید دارویی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۹6.44سخت بتن غرب پاسارگاد-مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ )گروت ها(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۹۵.۹4ماهر امینی-محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۹۵.۹4طلوع زیما سپهر-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۲۹۵.44آیریا برنا-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵67بهنام محمودیان-اپلیکاتور واژینالشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
14۹۳.۵4شفا گستران مهر رضا-قطره چکان با لوله شیشه ایشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۲6۲.7۵ژاو افزونه آور-رنگ و پوشش پودریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

بازرگانی بین المللی کاال کار-انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی 
۲66۰.6۳)روغنی(

ساخت موادومحصوالت 
۲۳۹7.۲۵توسکا رویان سنا-انواع لعاب کاشی و سرامیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰7۳.۰۵اوتانا طب لیان-انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرصشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵6۵.۵4بهامین فرابر پارس-انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرصشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

زاویه دارویی طب آریانا-انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل 
7۰۹6.16قرص

ساخت موادومحصوالت 
4۹4.۹4شیمی پژوهان گنج-انواع داروی دامپزشکی به شکل پودرشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۹۳استیلن گاز نور زرندیه مسئولیت محدود- گاز استیلن شیمیائی)۲4(

صنایع بسته بندی دارو پات شرق-فیلم  پالستیکی چند الیه لمینیت محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
47۳.41شده

1۵6۳تولیدی بازرگانی کیومرث شمس-سفره کاغذیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

غذا فرآور پنگوئن-فیلم تك الیه پلی پروپیلن BOPP )دو طرف جهت دار( محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۵۰۰۹۹.۹4ساده و متاالیز 

پرشین شیمی سهند-ورق و صفحه از پلی استایرن انبساطی - بلوك غیر محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1446۰.۳سازه ای )غیر ساختمانی(

147۵.1خوشنام لوله ایرانیان-لوله دو جداره )کروگیت( فاضالب از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۵6۰.۲۸توسعه صنعت بسته بندی بطری نو-بطری از PETمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

4۹۵.۲1افرند پلیمر آرکا-لوله از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۹6.۹کندو گستران نوین فوم-ورق و صفحه پلی استایرن انبساطیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۲۹4.7۵گروه تولید کوشان رادین-ورق و صفحه پلی استایرن انبساطیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

پارس دقیق ماشین توانا-انواع واشر و حلقه های الستیکی صنعتی و محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1466.۹6خانگی

۰۹۵.۹4لیکا-بتن خشك متخلخل )هوادار(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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۲۳۸7.44ابراهیم خیرآبادی-شن و ماسه کوهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰6۹.۲۵ساختمانی ویسا-شن و ماسه کوهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰77.۵۳محمد بخشی-شن و ماسه دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

بنادر- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
4۰۹۲.۳۳سنگ و باالست(

1۹۹1.44حامد احمدزاده-بلوك سقفی غیر مسلح از بتن سبك پوکه معدنیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۵۸۹البرز شن آرمان-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵6۰.1۲سایند کیش-انواع سمباده کاغذی به شکل ورقهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۵6۵.74صنایع لوله گستر آذرخش-لوله بدون درز دقیق از فوالد آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

۳46۲.6۳فن آوری نوین نیرو-لوله فوالد زنگ نزن با درز جوشساخت فلزات اساسی)۲7(

مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان-لوله درزدار فوالد زنگ نزن با ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۲۰7۳.۸جوش اسپیرال

نورد لوله و پروفیل زرند-قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰61.7۵آلیاژی )تا سایز1۰ سانتیمتر(

1۲۰6۳.7۵صنایع ذوب فوالد امید آریان زرندیه-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

1۵6۳.1۳سامان دژ پارس-محافظ جادهساخت فلزات اساسی)۲7(

7۹6.۵کاوش جوش-شکل دهی ورقمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۹۰.14ساباط سازه عرشه-شکل دهی ورقمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۸6۰.1۲آسان قوطی هیربد-درب کلید دار آسان بازشو فلزی ظروفمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۹7.۵4امیر فضل الهی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1767.66داریوش شهابی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳6۰.۳پیرا کاال پارس-الك زنی فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳6۹۰.۲4کیمیا کاوش امید-انواع قاشق و چنگال فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۵۹۰.44بام گستر دشتستان-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰6۸مهندسی بازرگانی رادان صنعت آریا-نانو فیلتر هوا )غیرخودرویی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

6۰۹۳.۹4ارغوان آدینه-قیچی باغبانیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰۹1.۵4تابلو صنعت توان-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۳۰6۰.76تابلو صنعت توان-کلید مینیاتوری بیشتر از ۲۵ آمپرماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
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1۵6۰.۰۵سرو موتور زاویه-موتور برقی سرووماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

11۹۲معین الکترونیك آیدا آرا-تلفن همراهرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳۲(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
4۵۹۲.6۳پیام کیهان طب-الرنژیال ماسك پزشکیساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
4۵۹6پارس طب فرینو-یونیت دندانپزشکیساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
۳۰۹۵.44سالمت سازان پارمیس-ماسك یکبار مصرف پزشکیساعت)۳۳(

۲۰6۸.7۸محمدحسین معینی پناه-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۵۹1.1۹کیمیا سالمت سپهر-گوش پاك کنمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۵۹۵کیوان محمدی-غلتك نقاشی ساختمانمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

1۳۸1.۰۲علیرضا خوارزمی-تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(بازیافت)۳7(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵۹۸.۵۳مهدی پارسافر-بسته بندی انواع روانکار )به جز اسپری(مهندسی)74(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

مصطفی تنها-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده استخراج سایرمعادن)14(
1۲۰)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

11۰حمید رضا نظامی-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

17۰فریدون حسینی زرندی-کنسانتره باریتاستخراج سایرمعادن)14(

۲1۰اصغر خلیلی-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۲۲۲ماسه سازان نوین مصالح زرند-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

1۳۰محمد عروجی-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

1۵۰سیدمحمود میریان-پارچه کتانساخت منسوجات)17(

۸۰۰یاسر اصفهانی نژاد-لحاف از الیاف طبیعیساخت منسوجات)17(

تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز-کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساخت منسوجات)17(
1۰ساده

1۵۰مهان گستر سالم بافت-نخ پلی استر)ایر تکسچره(ساخت منسوجات)17(

هور گستر ایلیا-منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان باند، ساخت منسوجات)17(
16۰با اتصال حرارتی

1۰۰حسین سرمدیان-پارچه گردبافساخت منسوجات)17(
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1۳۰حسن قره شیخ لو-پارچه گردبافساخت منسوجات)17(

17۰۰سامان ریس پارس-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(ساخت منسوجات)17(

1۰۰ابراهیم سالم آصفی-پارچه گردبافساخت منسوجات)17(

سیدمحمد مشك فروش-تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیالمنت ساخت منسوجات)17(
۲۰۰)هیت ست شده(

16۰سیدمحمدامین مشك فروش-انواع نخ فانتزیساخت منسوجات)17(

1۲۰مهدی دلیریان-پارچه گردبافساخت منسوجات)17(

1۲۰میالد آذرمی-پرده کرکره فلزیساخت منسوجات)17(

44۰عباس مطیع نورانی-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

۳۰۵۵.۵4الیاف گستر دی-رنگرزی– چاپ - تکمیل پارچه حلقویساخت منسوجات)17(

حجت اله مقدم-منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان ساخت منسوجات)17(
۲۰۳۸.۵باند، با اتصال مکانیکی )سوزن زنی(

۲۰۰صنایع کاغذی یکتا سارای-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۳۰۰نگین دایان تجارت ایرانیان-دستمال مرطوبساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۲6.۵عزت اله محمودی برمسی-ساك و کیف کاغذی یا مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

گسترش صنعت حساب اقلیم-ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(
۳۰۰بهداشتی از کاغذ و مقوا

1۵۲منصور اسدی خانقشالقی-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۳۵۳۰.1سعید شفیعی فر-کاغذ روکش شدهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۹۰رمزینه نگار سپهر-انواع برچسب کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

7۰۲بهرام آقازاده-مقوای دوبلکسساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۵۵۵1.۵حسین خنجری-کفپوش و دیوارپوش چوب پالستیكساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۲۵۸.۲نو آوران خالق تابان-ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰سپهر رفیعی-پد الکلیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۲المیرا مشایخی نظام آبادی-پد الکلیشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۲۵۳۸.1سیدحسن حسینی-پد الکلیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰دایانا سالمت اسپادان-پد الکلیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰عبداهلل عامری سیاهوئی-انواع روپوششیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰آپادانا دارو تهران-انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل قرصشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۳1۳طوبی گل-محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
14۰پارس گیپس-انواع پاك کننده های صنعتی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
11۰امیر کاظمی-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰صنایع آرایشی بهداشتی درخشان سرمد بیتا-انواع خمیر دندانشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰تولیدی رخ آذین آریا-انواع الك ناخنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰مسعود طاهای ابدی-فرآورده های آرایش لبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰حشمت اله سپهوند-فرآورده های آرایش لبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
11۰حسین مالیجردی-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۰۰شیمی پژوهان گنج-اسید آمینه گرید صنعتیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۰جبار حیدری-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۰صنعتی پارس پلیمر سیما-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰ابراهیم قربانی-رنگ و پوشش هواخشكشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰رخساره نگار آینده-محصوالت و فرآورده های بهداشتی صورت و بدنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰۰دنا مهر آسیا-چسب ها از التکس طبیعیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲1۰آریو رنگ دماوند-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۵۲کیا اریس سگال-محصوالت و فرآورده های بهداشتی صورت و بدنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۵۲۸.4کرپا-بسته بندی ضدعفونی کننده ها به شکل محلولشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰مجتبی خلیلی-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۰محمد فغانی-آب مقطر گرید خوراکیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۳۲سیدمهدی اطهاری-انواع پوشش و رنگ حفاظتیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۰۲اسمعیل کچوئی-درزگیر سیلیکونیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۲جواد آزادمند-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰مهدی چرچی پورممقانی-فرآورده های آرایش لبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۰فن آوران توسعه آراز شیمی-آب مقطر گرید صنعتیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۲۰شیمیایی سلولزی نیك رخ تابان زرندیه-پودر کف شویشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
17۰صنایع چسب آریا شیمی کاوه-چسب اپوکسی )دوقلو(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰نادر سیف خانی-پودر جوشکاریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳6۰صنایع چسب آریا شیمی کاوه-چسب اپوکسی )دوقلو(شیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۲۸۰در افزا شیمی-جوانه زا و اصالح کننده ذوبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۰۰آیریا برنا-شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳71۳پوشش صنعت الوان-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۲۵6.1۲فرا سم نوین کشت-حشره کش خانگی سمیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰علی غفوری-فرآورده های آرایش لبشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰کیا شیمی آرتمن-روان سازهای بتنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۸۰شویان تك دهخدا-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۵۰آمیزه های سینای ساوه-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰۲پارسیس رایا دارو-انواع دم نوششیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۲۸دیبا شیمی راد-مایع شیشه پاك کن خودروشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰۰بهدیس تدبیر آتیه-نخ دندانشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۹۰4۰.6پترو پاك مشرق زمین-پلی استایرن قابل انبساط EPSشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۰طراحان بتن پدیدار-روان سازهای بتنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۰هاجر محمدزاده بهار-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰حسن زرنگار-خوشبوکننده محیط به شکل اسپریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۰حسن کارگر-فرآورده های آرایش لبشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
6۰۰آمیتیس رنگ و رزین-انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰4۵اطلس شیمی رزین-پیگمنت های سنتزیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۹۵۳.4گروه صنعتی پلیمر پاك آریان-کاغذ روکش شدهشیمیائی)۲4(

17۰ویشتاسب غفاری-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

11۵۰ساتر پلیمر پارت-فیلم استرچ تك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۵۰رهاورد سازندگی آزادگان رسا-سقف پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

اسفنج پیشرو پلیمر پارس-پلی اورتان گرید ابر و اسفنج )سیستم دو جزیی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۵۰۰پلی ال )برپایه گاز به جز پنتان( و ایزو سیانات(

۸۰قربانعلی شکری-درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۲۰مصطفی احمدی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۲۰آنا شیمی آراز-انواع نوار چسب پالستیکی تك الیه چاپ نشدهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۰محمدکاظم رفیعی-لوله آبیاری قطره ای-بارانی از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳۰۰نگین پالست سورین-فیلم تك الیه شیرینك از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳۰۰نگین پالست سورین-انواع پری فرممحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۹۰پریا آریافر-گلخانه و آالچیق پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰علی جالئی-چاپ سیلك اسکرین )به جز سیلك اسکرین بر روی پارچه(محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

احمد شعبانی-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 6۳۰ میلی متر از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1۰۰اتیلن

1۰۰سیدحسن موسوی-پوشاك و لوازم مرتبط پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

7۰حسین معصومی-بطری از PETمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰مجید اعتقادی نیری-فیلم تك الیه شیرینك از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲1۰الماس چرم شیمی-صفحه و ورق چرم مصنوعی از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۹۰غالمرضا امیری نسب-انواع درپوش و سرپوش پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۵۰کاشانه پالست سهند-انواع ظروف پالستیکی دهان گشادمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۹۲سیاوش آریافر-گلخانه و آالچیق پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
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ساتر گستر زانا-شیلنگ و لوله الستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۳۲۰نسجی

۸۲۳امیرهوشنگ راسخ-پنجره از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۲۰فتح اله حدادی-لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمانمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۲۰محمدجواد فیروزیانی-لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمانمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

گرایش پلیمر ایرانیان-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 4۰۰ میلی متر از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۲۰11اتیلن

۳۰۰زرفام ایرانیان هورامان-خودتراش پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۸۰صفر هاللی-فیلم تك الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۳وحید سروش-فیلم تك الیه شیرینك از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳۰۰علی اله یاری-درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

17۰حمید توکلی بنیزی-پوشاك و لوازم مرتبط پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۸۰احمدعلی محمدنژاد-درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

کیا گستر سینا-منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان باند، محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۹۰۰با اتصال حرارتی

6۰۳۸.۸۵پترو پلیمر رنگین کمان-چاپ روتوگراور )هلیوگراور (محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۵۰۰آرنواز پالست نوآوران-سفره کاغذیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

141نیك پالست طالب گستر زرندیه-پوشاك و لوازم مرتبط پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳۰۲فنی و مهندسی ابر سازه آریانا-پروفیل از کامپوزیت زمینه پلیمریمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۰عباس چاووشی-انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۰۰محمدجواد اختری-سفره کاغذیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۲۰محمدجواد اختری-فیلم تك الیه شیرینك از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲۰۰ایمان سازنده صفت-فیلم تك الیه شیرینك از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

بازرگانی بسپار پالستیك خلیج فارس-لوله دو جداره )کروگیت( فاضالب از محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
411۰پلی اتیلن

1۰۵۵.۳4محمد قویدل-خدمات ساخت انواع قطعات پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

توسعه تجارت نیکنام پارسیان-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
4۰۰اسفنجی(
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4۵۰گروه صنعتی پلیمر پاك آریان-کیسه پلی اتیلن بافته شدهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲1۰۰مهدی جعفری کاشی-ظروف آشپزخانه چینیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲4۰مبتکر بتن سورین-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

17۰ابوالقاسم صبوری-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

17۰یونس دالوند-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۲فرزاد پاکنژاد شیرازی-مالت خشك معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰علی قیدر-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

64۰کارآفرینان سیمان سفید فرداد ساوه-سیمان سفیدسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰ساالر نادری-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۰علیرضا انوری-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵۰فاطمه مهرابی نیك-ظروف آشپزخانه سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲6۰مجید نباتی-ظروف آشپزخانه سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰راسا ساخت اسپادانا-محصوالت بتنی مسلح پیش تنیدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۲۰عباس میرحسینی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

عباس دلیریان- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
۳۵۰ریگ، سنگ و باالست(

4۰۰دیبا ابریشمی-لوازم بهداشتی چینیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳6۰محمود بخشی-مالت خشك معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

اسمعیل دری خانی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبك پوکه سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
7۰صنعتی

16۰سیدمحمدمحسن نجفی یزدی-مالت خشك معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۲ساروج سازه پارس زرندیه-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبك گازیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰1علی عارفی-پودر سنگسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰علی نامدارشیخ احمد-شیشه حفاظ لوازم خانگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

اکبر وطن دوست- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
4۰۰)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

1۰447.۰۵پایش سبز کاوه-دولومیت دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰داود نعمتی-دیگ )بویلر( بخار فایرتیوبمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
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۲۰۰مهدی معینی-دیگ )بویلر( بخار فایرتیوبمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۹4۲.۹1کیهان پترولیوم ایرانیان-ساخت قطعات فوالدی به روش متالورژی پودرمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

4۰۰هادی دشتستانی-انواع قالب ساخت سازه های بتنیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰مهدی سعادت آگاه-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۸۰مسعود رحیمی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

7۰مرضیه فیلی-خدمات کشش سردمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۲۰داود اصغری سلمان-پیچ فوالدی ساده کربنی M1۲ و کوچك ترمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰مرتضی کریمی گل تپه-پیچ فوالدی ساده کربنی M1۲ و کوچك ترمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰مجید بیات-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۰۰هوشمند سازان پیشگام آتیه-انواع قفل یك طرفه ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مازیار مختاریان-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰شهباز صنعت آسیا-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰روح اله فضل اللهی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مهدی ابراهیمی فرد-خدمات کشش سردمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰علی قابل قزلجه میدان-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰مهدی باالخان زاده-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰راهساز یدك کورش-انواع پین فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۲۰حمیدرضا اکبرزاده-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰علی یارلو-عملیات برش کاری ورق فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۲۰محمدرضا محمدپور مطلق آزما-ابزار آالت دستی بناییمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰محمد روزبهی-درب و پنجره فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰صبرعلی نوری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

7۰قاسم نوری درآباد-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰محمد احمدی شیخ احمدلو-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰فیدار صنعت سازه پایدار-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰16سیدمنصور مهرابی-ریل ساچمه ایمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
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16۲1.۲ایوب درگاهی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰حمید موسی پور-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۵۰دیاکو نوید صنعت-اتاق تمیزمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

4۲۰لطیف مهدی زاده-انواع سازه فلزی آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰محمد طهماسبی آبدر-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۲محمد طهماسبی آبدر-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰محمد میرزائی-پیچ فوالدی ساده کربنی M1۲ و کوچك ترمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰حمید رحمتی-انواع پین فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰۰ساویس صنعت آسیا-اتاق تمیزمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

4۸۰آتیه نما بنا سازان-درب و پنجره آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰محمودرضا چشمه نوشی-توری مفتولی جوشی فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۲۲عبداهلل شهبازی-تیرچه فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مهدی رمضانی گوهر-پیچ فوالدی ساده کربنی M1۲ و کوچك ترمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مجید علی رضائی-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۲۰ناصر زارعی-جعبه آتش نشانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰مصطفی کمال زاده یزدی-خدمات ماشین کاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰عباس حاجی نصیری-رخت آویز فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۰۰امیراشکان اصمعی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۵7.۵6علی رضا طاهر-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۵حسین حسن خانی-تیرچه فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

7۰۲6مهندسی کاسپین سازه افرند-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰پیرا کاال پارس-درب سرپوش ظروف غذایی از فویل آلومینیوممحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

11۲1.4۵آرمه فوالد آسیا-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰۰رضا حسین پوراوزانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۵۲تولیدی و صنعتی نصر-اسکلت فوالدی سولهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵4۳.۲۵پارس سرمد سازه افرا-خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(



استار مرتسی

107

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

11۰عباس قربانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

سپاکو صنعت انرژی-اسکلت فلزی تجهیزات صنایع به جز نفت، گاز و محصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
۵۰پتروشیمی

1۵۲1.4توسعه بنای کسری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۲۰سازه های افق نور-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸16فریبرز عبدالحسین پور-انواع فلنج فلزی غیر خودروییمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

7۰علی مسعودی-انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

7۰اسرافیل رضائی-درب و پنجره فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۲میثم رهنمامیشامندانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰سعید رحمتی-انواع پین فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۳۲بهرنگ جهانبخش-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۲۳۰.۰۳محسن کاظمی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰رضا سلیمی-قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰رحمت اهلل قاسمی سفید کوهی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۰حسین سلطانی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵41.16حمید مولوی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۰۰سوله گستران پرشین-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۳۰ناصر حسین پورنیارق-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۰ساباط سازه عرشه-سقف فوالدی به جز سقف کاذبمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۳۵7.1۳کاوش جوش-انواع سیم جوش توپودریمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۲ارمغان لعل-خدمات ماشین کاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۲۲رضا نصیرزاده رنجبر-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۰۰مهندسی شاهنگ وزین-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۰۰محمود مزرعی-المپ کم مصرف CFLماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۵۰آیدین رهبرپاگردی-المپ LEDماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰۳۵مینا احسانی-تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصریماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰۰اسماعیل امیری-انواع سرپیچ المپ و استارترماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
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16۰براتعلی جدی-المپ LEDماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۵۳۵.1آژند پارت روشنا-انواع پریز و دو شاخه خانگیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۵۰۵۹.۸اتحاد مولد نیرو-دینام خودرو )باالتر از ۹۰ آمپر(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۲۰۲۲.6توسعه صنایع روشنایی روناك-چراغ های LED دارماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۸۰هادی صیدی-انواع یکسوکننده جریان الکتریکیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۸۰الکترو صنعت پاییزان-انواع یکسوکننده جریان الکتریکیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰۰توسعه افزار شاهوار-هواکش صنعتی جریان محوریماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۸۰نانو افزار تراشه-انواع یکسوکننده جریان الکتریکیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۹۰۳۹.۸دانش انرژی تابلو-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲4۰آذرخش صنعت فروغ-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰۰نور گستر الهیه-طلق پالستیکی چراغ خودروماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰1۵تولیدی پیشرو صنعت تابلو ایرانیان-کابل آنتن تلویزیون رنگیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۵47تولیدی پیشرو صنعت تابلو ایرانیان-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

کابل سینا-کابل انتقال برق از جنس مس بیش از ۲۰کیلوولت و حداکثر تا ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
6۳17746 کیلوولت

4۸۰سازه و تجهیزات شیلر-فیلتر هوای کابین خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۳۲۰علی خلیلی-فیلتر سوخت خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

14۰مهرداد حکیمی آسیابر-لنت ترمز دیسکی خودرو سبكوسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۲۰آقای رسول علی جماعت-رینگ فوالدی چرخ خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۸۰جواد منوچهری اردستانی-جعبه فرمان شانه ای هیدرولیکی خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

46۵۲گروه صنعتی پارت شتاب گستر البرز-قالب شکل دهی ورق یا برش ورقوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۲۰۲۰عبدالعظیم اکبری-انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیهوسایل نقلیه موتوری)۳4(

سیدمرتضی امت محمدی-انواع واشر و حلقه های الستیکی صنعتی و وسایل نقلیه موتوری)۳4(
17۰خانگی

بسپار فوم غرب-انواع تشك به جز تشك های خاص درمان، توانبخشی و مبلمان سایرمصنوعات)۳6(
۲۵۰مراقبت پزشکی

1۵۰علی آزاد-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(
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پرویز نیکومنش-انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانتر چوبی/مبلمان سایرمصنوعات)۳6(
۳۰۰چوب پالستیك یا اوراق فشرده

1۵۰رضا چاهکی غینری-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۸۰حسنعلی ملکی-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۸۰مهدی عسکری-مبلمان خانگی خام )به صورت کالف(مبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۲1۰حیدر سلطانی کرمجوانی-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

علی غالمی-انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانتر چوبی/چوب مبلمان سایرمصنوعات)۳6(
۳۰۰پالستیك یا اوراق فشرده

۲۵۰براتعلی جودکی-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۸۲بهمن مظاهری کلهرودی-انواع صندلیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۲۵۰هنر صنعت مبلمان آرتمن-انواع صندلیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

1۰۰داود ملك محمدی-سرویس خواب نوزادمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۲۰۰کیوان محمدی-انواع میکسر همزن دارمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

1۰۰محمد حیدری-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

1۲۳6امیرعباس معمر-انواع قفسه فلزی فروشگاهی و انبارمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

رشید داستانی گویداش-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در 
۲۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

مجتمع انبار و سردخانه امین کوثر فخر زرند-ذخیره سازی و نگهداری 
16۰محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

امیرحسین عبدالعظیمی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از 
۲۰کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

ماسه سازان زرندیه-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
1۵۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

ماسه سازان زرندیه-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
1۵۰های غیر فلزی در انبار
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فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

هاشم زواره-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای 
۸4۰باالی صفر درجه سانتیگراد

4۰پرتو زاگرس رنگین کمان-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

سایرفعالیتهای خدمات 
۳۳۰پردیس باغ آریایی-بسته بندی خشکبارمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵۰منصوره صدیق-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵۰تکرو صنعت روانکار-ضد یخمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵۲تعاونی وستا فراور مهر-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰عباس مقدسی زاده-بسته بندی قند و شکرمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۲جالل راسخ-بسته بندی انواع چاشنی و ادویهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰ایتوك راشین آریایی-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۰آوا مکمل ایرانیان-بسته بندی انواع مکمل های دارویی و غذاییمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰رضا نیکنام-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
4۲امین رضا آتشکار-بسته بندی انواع چاشنی و ادویهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰امین مهادی-انواع نباتمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰احسان موصولی-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

آیت اله فیض آباد-بسته بندی انواع قرص های شوینده و پاك کننده 
1۲۰خانگی و صنعتی

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰حمید فیض فیض آباد-انواع شیره میوه )به جز شیره خرما(مهندسی)74(
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سایرفعالیتهای خدمات 
7۳۵.۲محمدرضا نظری-بسته بندی مواد ضد آفاتمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۲۲روح اله فراهانی-اختالط و بسته بندی انواع گاز صنعتیمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۳۵۳4.۰۵بهارستان سروش سالمت-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

بهزاد ایالتی آذرپیرعلیلو-انواع شور، غیر کنسروی )میوه ها و سبزیجات 
1۰۰محافظت شده در آب نمك(

سایرفعالیتهای خدمات 
۵۲پترو زیست تیراژه-بسته بندی انواع روانکار )به جز اسپری(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۵۳۲تولیدی پزشکی شریان تپش-بسته بندی تجهیزات یکبار مصرف پزشکیمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰پادتن گستر ایثار-بسته بندی انواع کیت آزمایشگاهیمهندسی)74(

ک« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی  ح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان ارا »برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طر

خ 1۳۹۹/1۲/۲7 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان  آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 71۵۰۳1 مــور

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

شهرستار ساوه
ــر سرشــماری ســال 1۳۹۵  ــز آن شــهر ســاوه می باشــد. بناب ــه مرک ک ــزی اســت  شهرســتان ســاوه یکــی از شهرســتان های اســتان مرک

مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان ســاوه برابــر بــا ۲۸۳۵۳۸ نفــر اســت. ایــن شهرســتان از دو بخــش بــه نام هــای مرکــزی و 

کــه از شــمال  نوبــران تشــکیل شده اســت. شهرســتان ســاوه بزرگتریــن شهرســتان اســتان مرکــزی از نظــر مســاحت جغرافیایــی اســت 

بــه شهرســتان زرندیــه، از جنــوب بــه شهرســتان تفــرش و اســتان قــم، از شــرق بــه اســتان قــم و از غــرب بــه اســتان همــدان و از 

گــرم و  کمیجــان محــدود می گــردد. شهرســتان ســاوه دارای اقلیــم نیمــه خشــک بــا تابســتان های  جنــوب غربــی بــه شهرســتان 

کمــی ســرد نامگــذاری شده اســت. زمســتان های 
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ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت،  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان-

شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســاوه از 

کمتــر از ۵  مجمــوع ۳۰۸4 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۵ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰۸4 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان ســاوه، حــدود 6۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه 

بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )1( و جــدول )۲(.

جدول1. ساختار بخش صنعت شهرستار ساوه

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

114666%1%۰

۲1۵۳14۳64%6%11

۳17117۸1%۲%۲

41۸11۵%۰%۰

۵۲۰۳۵۳%1%۰

6۲1141۳۹۹%۳%4

7۲۲17%۰%۰

۸۲۳1۰۲11%۲%1

۹۲41۰۲۵۲۲۲%۲1%1۳

1۰۲۵4۵۲۸۲6%۹%7
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سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

11۲6666۲71%14%16

1۲۲7۳1۵۲۰4%6%1۳

1۳۲۸4۲۳۰۲6%۹%۸

14۲۹۳۸۳۰16%۸%۸

1۵۳1۲۹۲4۰7%6%6

16۳۲۲1۲1%۰%۰

17۳۳۸1476%۲%4

1۸۳4۲1۳۰۹۹%4%۸

1۹۳۵17%۰%۰

۲۰۳6۳114%1%۰

۲1۳7۳۳۵%1%۰

۲۲411۹%۰%۰

۲۳4۵۸44%۲%۰

۲46۳1۳۵%۰%۰

۲۵747۳۹%1%۰

۲6۹۰11۵%۰%۰

1۰۰%1۰۰%4۸6۳۹۸6۲جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار ساوه

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

14۵۸۳64۵1۵تولیدی1

1۸7746۹۳1۹خدمات فنی۲

4۲۲۳1۰۵۵۸44توزیعی۳

۲1۰1۵۲۵۳۲۲خدماتی4

%۹6۵۹۲414۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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عمده محصوالت شهرستار ساوه
عمده محصوالت صنعتی	 

کانــی غیرفلــزی، فلــزات اساســی، فلــزات فابرییــک،  محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت از الســتیک و پالســتیک، محصــوالت 

ماشــین آالت و تجهیــزات، قطعــات خــودرو

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

کلزار، سیر، حبوبات، انار دامپروری، سیب زمینی، پیاز، جو، ذرت، یونجه، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار ساوه
از  بــه ترتیــب ســهم 1۵.7و 1۹.۸ درصــدی  کیلومترمربــع مســاحت  و ۲۸۳.۵ هــزار نفــر جمعیــت  بــا 46۳۳  شهرســتان ســاوه  

خ  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۲۸۳.۵ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر مســاحت و جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا 4۳۵7  بیــکاری 6.۵ درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 4 شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن  هکتــار اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 17.7 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

4۳۵7وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۳۸1توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۵تعداد انبار )عمومی صنفی(

4تعداد سیلو 

۹تعداد سردخانه صنعتی

1گمرک

1پایانه صادراتی )انار(

ساختار جمعیت شهرستار ساوه
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر
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کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

ــه  ــوط ب ــاوه مرب ــتان س ــکاری شهرس خ بی ــر ــکاران و ن ــداد بی ــال، تع ــت فع ــت، جمعی ــده از جمعی ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم آخری

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار ساوه

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.4%۲۸۳.۵۲۹۳.۲جمعیت )هزار نفر(

-۹.۰%۸۳.۰7۵.۵تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۳.4%۵.۸6.۰جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-1۳.۸%6.۵۵.6نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســاوه ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. ــر کاهــش ن ــر از  ــه متاث ک کاهــش ۹درصــدی داشــته  ــراد شــاغل  اف

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ساوه

ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســاوه بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی هــای غیرفلــزی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد  اســت. در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت 

محصــوالت از الســتیک و پالســتیک، قطعــات خــودرو، ماشــین آالت و تجهیــزات و ...  پتانســیل دارد. در حــوزه بازرگانــی و خدمــات 

نیــز خدمــات بازرگانــی و ترانزیتــی و آمــوزش مهــارت و تخصــص از فرصــت هــای ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 
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جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار ساوه

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

-

خدمات بازرگانی و ترانزیتی

قطب آموزش مهارت و تخصص مبتنی بر صنایع دارای ساخت فلزات اساسی
مزیت استان

محصوالت فلزی فابریکی

مواد و محصوالت شیمیایی

ماشین آالت و تجهیزات

وسایل نقلیه موتوری

محصوالت غذایی و آشامیدنی

منسوجات

محصوالت از الستیک و پالستیک

ماشین آالت و دستگاه های برقی

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1۵۰۰7 نفــر )1۹.۸ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســاوه اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۸4۸۵ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار ساوه

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

7۵.۵۲۹۳.۲6.۰۹۰.۵1۵.۰۵7۸.۵ساوه
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گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار ساوه طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســاوه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  الســتیکی و پالســتیکی )۲۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ــد.  گیرن ح هــای شهرســتان ســاوه قــرار  ــد، می تواننــد در اولویــت طر کمتــری را نیــاز دارن کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار ساوه جدول8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

و ب
بر 

برا
ام 

تم
مه 

نی

۹۹۰.۲6رحیم غالم-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۰6۰.۸۸بهمن بختیاری-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

نانو رزین تدبیر آسیا-ماسه ریخته گری پوشش داده شده با رزین )ماسه استخراج سایرمعادن)14(
۲۰61.7۵رزینی(

1۲6۰صنایع و فرآورده های غذایی مزمز-انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳161.۰۸سالم ماکارون-ماکارونی ساده )بدون تخم مرغ، به صورت نپخته(محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳7۰۹۲.۲۵صنایع غذایی ماستر فوده-انواع کمپوتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۲۰66.۲پوسان-آرد گندممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

تولید و تجارت کاوه میسا-پیش مخلوط افزودنی های مجاز خوراکی مورد محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
6۰۹۵.۹4مصرف در صنایع غذایی

۹۵6۳.۵بین المللی جهان گستر آرشا-رب گوجه فرنگیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰۰۸1.۰4فرآورده های غذایی جهان نگین آرشا-رب گوجه فرنگیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

باند و گاز و پنبه کاوه-منسوج بی بافت، تشکیل الیه  به روش مذاب ملت ساخت منسوجات)17(
76۰.۳۳بلون، با اتصال حرارتی

17۰64.۰1نام ریس شرق-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(ساخت منسوجات)17(

۲۰6۰.1۲سهیل نسج تهران-انواع نخ دوخت فیالمنتیساخت منسوجات)17(

1۰6۰.44طرح بافت هنرآرا-تکمیل انواع پارچه تاری پودیساخت منسوجات)17(

47۵.۰1ریسندگی و بافندگی نیکوباف-پتو راشلساخت منسوجات)17(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

و ب
بر 

برا
ام 

تم
مه 

نی

دباغی -چرم -کیف-چمدان-
۵6۰.۰1فومکار-خدمات رنگرزی و رنگ آمیزی چرمکفش)1۹(

۸6۰.6کاوه سلولز زرین-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

6۰6۲.۹کاغذ سازی گلبرگ ناهید-کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ایساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۸۰۹۰.۳4زرین آیند-دستمال مرطوبساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۰۹۰.۹4گسترش ساواتات کاوه-تولید گرانول بازیافتی از پلی کربناتانتشاروچاپ وتکثیر)۲۲(

۸61.۹۵کیمیا پژوهان بزرگمهر-روغن روانکار صنعتی )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

۲۰7۲کاوند اکسیژن تهران طرح توسعه-انواع گاز مایعکك وفراورده های حاصل ازنفت)۲۳(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۹1.۵پارس نمك کاوه-نمك فعال کننده پودر ماشین ظرف شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹6۰.۲۸لیاکا-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰66.6۵تولیدی فرو آلیاژ کاویان-کاربید کلسیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۸۰صنایع شیمیایی ساوه-گلیسیرین تصفیه شدهشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
166۰.74کاونده اکسیژن تهران-گاز کربنیك )دی اکسید کربن(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۲6۸.1۲محمدرضا نادری-اسید کلریدریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰۹7.4اعتماد سرمایه پرتوآ-پوشش نواری پایه نفتی لولهشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
66۵شیمی پاکان مهر ارشیا-کلرور فریكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰۹۵.۹4روناك-انواع قرص آنتی بیوتیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۵۹1.1۹مهبان دارو-انواع قرص آنتی بیوتیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۸۰.7۳داروسازی آوه سینا-انواع قرص ضد سرطانشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
166۲.6۳عماد درمان پارس-استامینوفن )شیاف(شیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
7۹6صنایع شیمیایی دارویی ارسطو-سانی تینیب )ماده موثره دارویی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

تولیدی مواد اولیه دارویی تهران شیمی-پتاسیم کالو خالص )ماده موثره 
166۸.۰6دارویی(

446۰.۳پوششهای مصنوعی فن آور-چاپ فلکسو برای بسته بندیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳۰7۵.۵1تولیدی پوشینه توسعه کسری-فیلم تك الیه از پی وی سی سختمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۹۵64.47اتصاالت کاوه گستر-اتصاالت جوشی معمولی پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

اتصاالت کاوه گستر-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از ۲۵۰ میلی متر از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
۵۰6۰.7۵اتیلن

۳۰64کاوه گستران پالست-انواع درپوش و سرپوش پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵7۲کیهان صنعت کیمیا-انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۸۹۸.۸7عایق سازان صبا-درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵6۳حسن الیاسی-لرزه گیرهای الستیکی صنعتیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۳6۲.۹۳رویان سرو آذین-صفحه و ورق پی وی سی فومیزهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

14۰61.۳گروه صنعتی ایتوك تجارت سبحان-کفپوش و دیوارپوش چوب پالستیكمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۵71ساوه سنگ-برش انواع سنگ مرمرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰67.6۵توسعه بلور کاوه-ظروف اپالسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۹۳.۹4روح اله روح بخش-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲6۲.۲۵امیر امیری-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

4۰۹۵.۹4پارسا بتن نام آور-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

14۹۹.۹4سپید گچ ساوه-مالت مخلوط مواد کانی، پلیمری و سلولزیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰66.4توسعه بلور کاوه-سرپوش و درپوش شیشه ایسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲77۸.16شیشه کاوه فلوت-شیشه فلوتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

41۵6۰.۲4شیشه فلوت دماوند-شیشه فلوتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۹7۰.۵۵سرام نگار-کاشی ساختمانی کفی پرسالنی بدون لعاب )گرانیتی( )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵6۰.6مس بار کاوه-انواع سیم و مفتول آلومینیومیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۳۸۳.۸۳کالوپ-لوله درزدار فوالدی با جوش مستقیمساخت فلزات اساسی)۲7(
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ذوب فلزات کاویان خلیج فارس-میله و میلگرد از جنس فوالد آلیاژی به ساخت فلزات اساسی)۲7(
7476.7۸جز فوالد زنگ نزن

۲۰۰۹۲.44لوله های دقیق کاوه ایرانیان-لوله بدون درز دقیق از فوالد آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

جهانگیر گستر آلیاژ ساوه-فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰۲77.۵وزنی

167۰.1۵فاطمه جابری-شمش سرب از ضایعاتساخت فلزات اساسی)۲7(

6۰74.۰۳گالب سرخ فروآلیاژ-فرو سیلیکو منگنزساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۲7۳.۰۵فوالد صنعت ساپرا-تسمه و نوار نورد گرم فوالد ساده کربنی و کم آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۰6۰.1۲توسعه صنایع ریخته گری ایران-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آنساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۸۸۹.۳1تولیدی یدك نوید-ساخت قطعات فوالدی به روش متالورژی پودرمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۳6۵.66یراق سازان پرستو-مغزی انواع قفلمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰6۸تولیدی و صنعتی ایران توحید-پیچ فوالدی آلیاژی بزرگ تر از M1۲محصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۵۰۹۲.۳4پارس فنر-فنر تختمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۰61.۰1حسین شریفلو-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰61.۹۲فورج سازان کوه-اتصاالت توپی غیر خودروییساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰۹۸.1۹ماشین برزگر توان-انواع کود پاشساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۸6۰.۲۸جبار پاشائی-مشعل گازیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

4۰6۲.۵1محمدرضا شکری-انواع گرم کن تابشیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

176۰.1۸عبداله غفاری-پمپ هیدرولیك پالنچرساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰۹۵آرمان گستر پیشرو افق آینده-علف جمع کن دستیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۸۵۹۲.۲7قطعات و کاالی بوتان-انواع پالت چوبیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

6۰74.7۸صنایع الکتریکی ساوه ایران-شیشه حفاظ لوازم خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۰61.۵۹گروه صنعتی آذربان-پکیج گرمایشی گازی دیواریساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

نیکسان صنعت ساوه-یخچال های کمپرسی خانگی با حجم بین ۲۵۰ و ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(
۳4۰۳۰6۰.۳ لیتر

1۲6۳.۳۵شکیبا-شیرآالت بهداشتی معمولیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

4۰6۰.6شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران-شیرآالت بهداشتی اهرمیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

77۵.6صنایع کابل کاویان-کابل های مخابراتی مسی )از ۲۰ تا 4۰۰ زوج(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
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66۰.6ایستا توان اتصال-کلید مینیاتوری بیشتر از ۲۵ آمپرماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰۹4.۹4نو اندیشان کلید گستر پویا-کلید اتوماتیك هواییماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۰۰61.۲4المپ نور-المپ LEDماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
1۰۰۸۵.۸4آریا تجهیز ابن سینا-دیوارپوش با روکش فلزی آنتی باکتریالساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
4۰7۳.4پارس تابلو-کلید اتوماتیك هواییساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
76۰.1۲مجید رحیمی آشتیانی-هود آزمایشگاهیساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
1۰۹۵.۹4مهندسی بسپار صنعت فاخر-سرنگ تزریقساعت)۳۳(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
1۹۹۵.1۹بیتا سالمت پریا-کاتترها )سوندها( و تیوب های گوارشیساعت)۳۳(

1۵6۵.1۳علی اصغر دست داده-انواع درپوش و سرپوش پالستیکیوسایل نقلیه موتوری)۳4(

1761.4پوالدگر-قالب ریخته گری به جز قالب شمش ریزیوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۳۰7۰.۰۲خنك کننده موتور آرمکو-جعبه فرمان شانه ای هیدرولیکی خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۲۰۹۰.۹4صنایع اتومبیل آرمکو-پمپ هیدرولیك فرمان خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۰6۳بهینه تکنیك-مجموعه سینی جلوی خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

سایرفعالیتهای خدمات 
6۰۹۸تولید و تجارت کاوه نوش-انواع دم نوشمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۳۰61.1۳برزو حاتمی-بسته بندی خشکبارمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۲۰67.۰۳تیام گستر هویدا-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۹۸.۲۳نارسان آریا نو-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(
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احمد بیطرفان-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده استخراج سایرمعادن)14(
16۰)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

تولیدی ساوه بتون-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی استخراج سایرمعادن)14(
11۰شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

1۰۲علی فرهنگ-شن و ماسه دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۲۰۵7کیش چیپس-چیپس سیب زمینیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

آراد پروتئین رسا-انواع سوسیس و کالباس با گوشت طیور همراه با مواد محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
1۰۰دیگر به عنوان مواد اصلی فرموالسیون )مانند انواع پنیرها(

۲۰۰علی رضا حبیبی-نان بستنیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲۰۰مهیار ترخان-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰۰حمیدرضا حدادی-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰۰رضا مقدسی-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰۰پیشگامان سالمت آرمان-چیپس میوهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

6۰۳۵.4مریم سادات ساداتی-روغن مایع کلزامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۵۲محمدمهدی شفیعی-انواع شکالتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰4۵.4سیداحسان تشکرسجادی-یخ خوراکی قالبیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲1۰احمد کوثری-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۹۰شیوا طاطائی-رب گوجه فرنگیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

محسن بختیاری-انواع نان حجیم که با مواد پر شده )مانند زیتون، محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
۸۰مارماالد، میوه و ...(

6۰۰جواد شیخعلی زاده-انواع تافیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

16۰مینا بختیاری-انواع کمپوتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۵۰۰علیرضا بیابانکی-کنسرو سبزیجاتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰۰۰نوشین طعم ماندگار-انواع پوره میوه و سبزیجاتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰۲امیر فخریان-لواشكمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۹4۸.1۲ماه پاك نیکان-انواع کیكمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۵۰16.۲۲نوین بانژ کاوه-روغن مایع آفتابگردانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰1۲احمد قاری-افزودنی خوراك دام، طیور و آبزیان بر پایه پروتئینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(
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1۰۵1صنایع و فرآورده های غذایی مزمز-انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰1۰امیراحمد خادم-خمیر پیراشکیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

4۰۲امید دشت صنعت ایرانیان-خوراك آماده داممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲۰۵۹.۲۵عالیفرد-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰۳۵پارس نمك کاوه-نمك خوراکی تصفیه شده یددار )نمك آشپزخانه(محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰۰مهدی خراطی-فرش ماشینیساخت منسوجات)17(

4۰16بازرگانی یاقوت کبود خاورمیانه-فرش ماشینیساخت منسوجات)17(

1۰۰۰علیرضا میرزا-تکمیل انواع پارچه تاری پودیساخت منسوجات)17(

۳۰۰آرتا کیان پالست-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

۲۰۰اسداله نوبخت-بند کفش از مواد نسجیساخت منسوجات)17(

1۲۰رضا نعیمی-بند کفش از مواد نسجیساخت منسوجات)17(

1۳۰۲زرین پلیمر-نوار پهلوی پوشكساخت منسوجات)17(

۸۰مجتبی نیکو-چاپ و تکمیل پوشاكساخت منسوجات)17(

اکبر مشیری صدر-تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیالمنت ساخت منسوجات)17(
16۰۰)هیت ست شده(

تولیدی آذر نخ-منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشك  با ساخت منسوجات)17(
4۹۰استفاده از هوا، با اتصال حرارتی

۲۵۰۰صنایع زرین امید کاوه-پوشك کامل بزرگسالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲4۰کیمیا صنعت کاوه پارس-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۵۰مبنا سلولز سبالن-شانه تخم مرغ مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۳۰۰مجید خادمی-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۰۰زیما پارت پایدار-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲۵۰رضا پناهنده-چوب بستنیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۵۳۸.۲6غالمرضا رفیق-ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقواساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۳۰۰زرین رویا-نوار بهداشتیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

4۰۰بازرگانی سریر تجارت جهان-مقوای روکش شدهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۵1۲راهکار توسعه فاخر-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(
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۳6۸عقیل جوان-کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ایساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۲1۰قدرت اله یونسی-خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطلهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۰۰سید اسمعیل حایری زاده-کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ایساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۸۰۳۹.7۳صنایع کاغذی زرین برگ پرشیا-کاغذ توالتساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۲۰محمد رضائی-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

17۰کامبین-فرم های رایانه ای بهم پیوستهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰تامین کاالی پزشکی مصرفی ساینا-انواع چسب زخم حاوی مواد درمانیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰تامین کاالی پزشکی مصرفی ساینا-انواع چسب زخم حاوی مواد درمانیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰صنایع شیمیایی دارویی ارسطو-نیلوتینیب )ماده موثره دارویی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۹۰کار آفرین طلوع تدبیر-کامپوزیت دندانپزشکیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۲۰.۲داروسازان طاها شیمی صنعت-سیپروترون )ماده موثره دارویی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۰۰تخشا دارو بهان-میکرو کریستالین سلولزشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰۵۳.۰4نیك سامان دارو-انواع قرص قلبی - عروقیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰فرامرز هنرمند-دهانشویه ها )محلول موضعی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۰۳۵.۵۵داروسازی بهستان-انواع شربت ضد حساسیتشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۸۰داروسازی نماد دارو پارس-انواع کپسول آنتی بیوتیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۸۰ایران آیمدی-سیلیکات زیرکونیومشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰مهام شید آران آوا-محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

مواد نوین کیمیاگران پاسارگاد-پلیمرهای استات وینیل )رزین پلی وینیل 
6۵۰استات(
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ساخت موادومحصوالت 
14۰مهدی ذبیحی فرد-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰۰خزر سم کود-کودهای زیستی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۹۰محسن دولت-انواع پاك کننده های صنعتی مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۲مجید قزل خان-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
14۲به نگار آرا داریان-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰اعظم وهابی نژاد-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۲حسام الدین جهان میرزائی-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۲شیمی گستران کارا کاوه-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۵۲بازرگانی نانو بنیان آسیا-سیاالت هیدرولیك صنعتی )تصفیه اول(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۲منوچهر جوادزاده-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰۲پارسیان بهداشت آسیا-انواع اسپری پاك کنندهشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۲باهر اکسیر کاوه-روغن مایع هسته انارشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰فام توان کار مرکزی-تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰4زیست یاوران کاوه-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

جاوید بنیان هیواد-پلی اورتان گرید ابر و اسفنج )سیستم دو جزیی پلی 
۵۰ال )برپایه گاز به جز پنتان( و ایزو سیانات(

ساخت موادومحصوالت 
۳۰۲محمد توکلیان-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

کیمیا شیمی ساختمان پارس-مواد شیمیایی افزودنی در صنایع کاشی 
۵۰و سرامیك

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)۲4(

تولیدی بازرگانی نیکسان سالمت بهبود-انواع شیر خشك مخصوص 
۹۰۳۸.۲تغذیه اطفال )انواع فرموال مخصوص تغذیه اطفال(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۰تولیدی رنگین فلز سپهر-سولفات مسشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۰کیوان جوادزاده-شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۲مهدی جعفریان-محصوالت و فرآورده های بهداشتی صورت و بدنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۲۲دریا فام غرب کاوه-انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی )روغنی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰پترو کیمیای بیتا-پلی آلومینیوم کلرایدشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۲پرهام پلیمر کاوه-کامپاند و گرانول پلیمریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
171۰فن آوران شیمی آریا-تیوسولفات سدیمشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۵۰آرش ظهیرنیا-سولفات مسشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۵۲حسام الدین سیدرضی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۳۲۰کیهان فام ری-پیگمنت های سنتزیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۳۰۲محار سازان آریا-انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی )روغنی(شیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰سیلیکات گستر کاوه-سیلیکات زیرکونیومشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰جهان شاداب آروند-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰7.۲شیمیایی پاك کوشش کار-تینر شستشوشیمیائی)۲4(
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ساخت موادومحصوالت 
۳۵۰کارخانجات تولیدی و صنعتی پودر گوگرد ستاره-گوگرد مایعشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰عبدالخالق رحمانی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

1۰۰رضا غرباء-بطری از PETمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

11۵۰غالمرضا عالیان-فیلم استرچ تك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

11۰فاطمه فروزانفر-انواع پری فرممحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

11۰سیدامیررضا آقامیری-انواع فیلم چند الیه پالستیکی حباب دارمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰رضا رضائی-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۲۰ابوالفضل ارشادی-انواع بست پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۲۰سیدمحمدرضا وفائی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰ایمان رضائی-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۵۰حسن سربازی-مصنوعات تزیینی کامپوزیتیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

پارسیان پیروز ثریا-انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1۰۰بسته بندی کاالها

1۰۲6زهرا حسینی زاده-انواع واشر و حلقه های الستیکی صنعتی و خانگیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۰نوروز اقجه لو-انواع واشر و حلقه های الستیکی صنعتی و خانگیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۹۲الستیك تراش راد کاوه-غلتك های الستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰ثمین دارو ایرانیان-بطری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲6۳6احمد زین الدینی شمس آباد-دیوارپوش پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۲7۲۳.۰۹دارو گستر کاوه-انواع تیوب بسته بندی پالستیکیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

1۰۰محمد درویش-فیلم تك الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

سیدحمید شریف-انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
11۰بسته بندی کاالها

۲۰۰رضا دالور-انواع ورق و صفحه از ABSمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

14۲محمد سخاوتی-انواع گرد گیرها از الستیك ولکانیزه شدهمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

۵۰۰پترو گاز پارسا-اتصاالت جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

4۸۵۵.۳۵فومکار-صفحه و ورق معمولی از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
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۳۰۰۰مجتمع کاشی و سرامیك امیر سرام ایساتیس-اسلب سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

4۰۰پرتو سرام آرین-کاشی آنتی باکتریال و خود تمیز کننده )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵4۳6.۰۲توسعه بلور کاوه-ظروف بلورسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۹۸۲۰ساوه جام-انواع شیشه تخت بدون عملیات تکمیلیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰1۹سپید گچ ساوه-قطعات گچی ساختمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۰مقره سازی ایران-انواع مقره سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰مهری آخوندی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰۰حمیدرضا رمضانی-انواع آجر نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

4۵۰منصور مشهدی یاری-شیشه نشکن ساختمانی )آب دیده(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰محمد رمضانی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰۰غالمرضا رحمانیان پیما-شیشه های عایقسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۰۰صادق شفیعی پور-سفال نیمه ماشینی )نیمه اتوماتیك(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۵۰آبادگران جنوب-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

17۰توسعه مبادالت ماوراء-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۸۲سینا پودر پارسه-پودر باریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

17۲یوسف علی عابد-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰1۵صنایع شیشه و بلور ظریف سازان اطلس-ظروف شیشه ای دهان گشادسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

سیامك سوسن آبادی فراهانی-انواع عایق حرارتی از ورمیکوالیت ورقه سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
۵۰ورقه شده

۸۲6.4مختار هوشیار منصف-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۵۰صنایع نوین سرام خرمدشت-انواع آجر نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲1۵.۵مریم حاج امینی-آجر نمای پرسیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰آرین راد پرتو-سیمان نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

61عایق گام اصل طالیی ساوه-ماستیك آسفالتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰سامان صادق کوچك پور-پودر باریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۲۸علی رضا حسینی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵۰ابراهیم شیرمحمدی-شن و ماسه کوهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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1۵۰عین اله محمدی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲7۳.1۵شیشه ایران فلوت-انواع شیشه تخت بدون عملیات تکمیلیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۸۰رضا صدرائی-لوله شیشه ای بروسیلیکاتی بی رنگسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰1سپهر آرای زرندیه-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵4قدرت اله اکرمی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۲پوکه صنعتی ماد-پوکه صنعتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰۰گچ بلور ساوه-قطعات گچی ساختمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

14۰سازه های فلزی آروین تجارت کاوه-انواع پروفیل فوالدی گالوانیزهساخت فلزات اساسی)۲7(

نوین آلیاژ پارس گستر سینا-فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد ساخت فلزات اساسی)۲7(
1۰۰۰وزنی

1۰۰فاطمه ارجمند-محافظ جادهساخت فلزات اساسی)۲7(

۵۰۰مهرسام پروفیل سفیر ساوه-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنیساخت فلزات اساسی)۲7(

14۰کامبیز مهاجران-مس کاتدیساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۰۲۰نادر غفاری-لوله دقیق فوالدی با درز جوشساخت فلزات اساسی)۲7(

4۸۲6فرو آلیاژ سازان یکتا کاوه-فرو سیلیکو منگنزساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۵۰گالب سرخ فروآلیاژ-انواع سیلیکون جامد گرید متالورژیساخت فلزات اساسی)۲7(

1۰۰۰قوس آلیاژ سینا-فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنیساخت فلزات اساسی)۲7(

۹۰علی لبابیان-سیم و مفتول غیر فنری از فوالد ساده کربنی و کم آلیاژیساخت فلزات اساسی)۲7(

۲۵۰صنایع فوالد کاوه-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)۲7(

4۳۰تولیدی تحقیقاتی رهانه-شمش برنجساخت فلزات اساسی)۲7(

4۰۲علی رضا علی زاده-لوله درزدار فوالدی با جوش مستقیمساخت فلزات اساسی)۲7(

۳۰۰تولیدی جلوه خوان پالیز-ظروف فلزی نچسب آشپزخانهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۸۰ثاقب عباچی-خدمات کشش سردمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۹۰ابوالفضل افراسیابی-آبکاری قطعات پالستیکی به روش الکتروپلیتینگمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰علی خدمتکار-خدمات ماشین کاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۳۰مهندسی حصین سازان-درب و پنجره آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰حسن عبدالرحمانی-خدمات ماشین کاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
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1۰۰داود محمدی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰محمود کریمی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰منصور ارجمند-تیرچه فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۰مهری مقدسی-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۲۰گستر جوش کاویان-مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(محصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰محمود اشتری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰سیداحمد خاکرخ-کرکره ای کردن ورق فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰نادر فتحی سعدآباد-انواع قفل یك طرفه ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۰۰محمد عابدی-درب و پنجره فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

16۰سیدمهدی قریشی-تیرچه فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۳۲علی قاسمی-درب و پنجره فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۲میثم حبیبی-درب و پنجره آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۲۵۲مریم خدایاری-پیچ فوالدی آلیاژی M1۲ و کوچك ترمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

سیدمحمدحسن موسوی سالم-ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
1۲۰محصوالت مشابه از ورق فلزی

۲۵۰حسن نظری-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۰۸ناصر علی حیدر-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

61۰توسعه بلور کاوه-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

16۰برق و الکترونیك روز آریا-بدنه فلزی تابلو برقمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰۰هورام سازه پارسیان-درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۸۰صنایع زرین مس پاسارگاد-انواع سیم و مفتول آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۹۰سازه در گستر فرداد-درب شیشه دارو و مایعاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۳۰محمد خانی-درب و پنجره فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰خاور شیلنگ سازان حامد-شکل دهی ورقمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

۳۰۰سوله کاوه پارس زرین-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

61۵۲.۲۵بلور کاوه-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۰۰لوله های دقیق کاوه-خدمات کشش گرممحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(
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۲۰۰علی رضا علی زاده-اسکلت فوالدی گلخانه هامحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

4۰سراج صنعت-تیغه اره نواریمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰مجید سلیمانی مغانجوقی-انواع لوسترماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۵۵۰آمایش صنعت کاوه-آینه الکتریکی ضد بخار حمامماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۹۰نورد کیهان غرب پیشرو-چراغ جلوی خودرو سبك و نیمه سنگینماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۵4سیم و کابل بهکار پیشرو آرین-قطعات سیستم برق رسانی و احتراقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

4۰ناهید مختاری-تابلو برق فشار قویماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۲۰پویان کلید کاوه-کلید برق ساختمانیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۵۵۰پارس تابلو توزیع پویا-ترانسفورماتور توزیع خشكماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

11۰مهدی نصیری-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۵۰1۲تأمین قطعه پارسه-استاتور ماشین های برقیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰۰محمد جابری-انواع کلیدفیوزماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

فنی مهندسی افشارپور ساوه-ماشین آالت تولید اجزای فلزی سازه های ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
۲۰۰ساختمانی

11۰احمد محمدی-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰۰پردازش کنترل ماد-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۸۰البرز کاوه نور-انواع سیم مسی مفتولی روکشدارماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۲۰بهزاد کمالی-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۵۰وحید متدین-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۳۵۰سایا سیستم تاواتاو-کانال برق فلزیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۵۰سعید افشاری پروانه-کابل شبکهماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

علی اصغر جمشیدنادرپور-سیم و مفتول مسی با قطر کمتر از ۰.۵ میلی ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
۲۰۰متر

11۲کیمیا کابل کاوه-کابل های مخابراتی مسی )از ۲۰ تا 4۰۰ زوج(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۲۰۰ایمن کنترل کاوه-درب و گلویی بشکه فوالدیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۵۰مسعود مالسلمانی-سیم و کابل برق افشان مسی از نمره 1 تا 4ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۰۰عباس بخش محمدلو-بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(
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۳۰۲سیم و کابل آرین پیشرو سیم ساوه-انواع سیم مسی مفتولی روکشدارماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

17۵1زرسیم طرح توسعه-انواع کابل وسیم برق عایق بندی شدهماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

۹۳۵۳.1بهینه تکنیك-مجموعه سینی جلوی خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۸۰عصمت مرادی-گلگیر خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۲۵۰کارا یدك توسعه-دسته موتور خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۲۰واال موتور آذر-گاید سوپاپ خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

4۵۰سیدمحمود فاطمی-رادیاتور آب خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۰۰تولیدی و صنعتی شیرگاز الله-سینکرونایزر جعبه دنده خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

۳۵16.۵احمد رضائی نصرآباد-تریلر سردخانه داروسایل نقلیه موتوری)۳4(

۲۰۰نگین کاروان مهام-تریلر کاروانیوسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۰۰شه زاد شفیعی-انواع صافی و فیلتر پالستیکی خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

1۵۰قدرت اله دهقانی دینه کبودی-ظروف لعابی آشپزخانهوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۸۲۰آژند ببر آسیا-اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(بازیافت)۳7(

۸۲محمد فخاریان-تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(بازیافت)۳7(

۲۰۰بهرام فتحی-صفحه و ورق معمولی از پلی اتیلنبازیافت)۳7(

1۰۲اصغر موالیی-دوده صنعتیبازیافت)۳7(

6۲اصغر سخایی-پودر الستیك  از الستیك مستعملبازیافت)۳7(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

صنایع کاغذ سازی کاوه-ذخیره سازی و نگهداری مواد و فرآورده های 
۳۲۰چوبی و سلولزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

صنایع کاغذ سازی کاوه-ذخیره سازی و نگهداری مواد و فرآورده های 
۳۲۰چوبی و سلولزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

صنایع کاغذ سازی کاوه-ذخیره سازی و نگهداری مواد و فرآورده های 
۳۲۰چوبی و سلولزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
17۰فاطمه آقابزرگی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در مخازن
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ما

ه ت
یم

ن

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
17۰فاطمه آقابزرگی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

رشید داستانی گویداش-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در 
۲۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

رشید داستانی گویداش-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در 
۲۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

بنیان توسعه صنعت خودرو-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی 
1۰۰۰در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
1۵۰زرسیم-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت برقی و الکترونیکی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
1۵۰زرسیم-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت برقی و الکترونیکی در انبار

6۰شاهین مهدیه-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

1۰۰توسعه صنعت دنیا-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۸۰پرهام پلیمر کاوه-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

4۰امید رضازاده-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

4۰ارتباطات هوشمند چکاوك-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

سایرفعالیتهای خدمات 
۲۵۰اکبر خانی-انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شدهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۲1۰دایا زرین انوش-چیپس میوهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۲آراد پارسا اطلس-گریس پایه کلسیممهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۳۳۲مهرداد ایرجی-ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(مهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۲۲۰بهینه کاالی برتر گل افشان-زیتون پروردهمهندسی)74(



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

134

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 
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در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰علی اصغر ایالتی آذر-بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچینمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۵46.۰7پیمان شیرمحمدی-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
۸۰مرتضی ایالتی آذر-بسته بندی تخم مرغ و تخم بلدرچینمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
11۰حسن پوالد-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط 
و سایر فعالیتهای مشابه)۹۰(

تجارت ماندگار سلیم-امحاء )سوزاندن( پسماندهای ویژه )خطرناك( 
۲6۰1صنعتی و پزشکی

شهرستار شازند
شهرســتان شــازند یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی اســت و مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر شــازند اســت. ایــن شهرســتان از 

ک، از جنــوب و جنــوب غــرب بــه بروجــرد )اســتان لرســتان(، از غــرب بــه مالیــر )اســتان همــدان( و از  شــمال و شــمال شــرق بــه ارا

کــه تابســتان هــای معتــدل و زمســتانه  کوهســتانی اســت  جنــوب شــرق بــه خمیــن محــدود می شــود. آب و هــوای شــازند ســرد و 

ــت  ــران، جمعی ــار ای ــز آم ــماری مرک ــر سرش ــت. بناب ــهر اس ــن ش ــزی در ای ــتان مرک ــه اس ــردترین نقط ــراه دارد. س ــه هم ــردی را ب ای س

شهرســتان شــازند در ســال 1۳۹۵ برابــر بــا 117۵71 نفــر بوده اســت.

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان شــازند از مجمــوع ۳۰۸4 
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کمتــر از ۵ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۵ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰۸4 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان شــازند، حــدود 6۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )1( و جــدول )۲(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار شازند

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

114۲16%۰%۰

۲1۵۵۳6%1%۰

۳17۲۳۳%۰%۰

4۲۰1۸%۰%۰

۵۲11۵%۰%۰

6۲۳4۲7۳۰%1%7

7۲4۲1۲۸۵۸%4%7

۸۲۵۵۸6%1%۰

۹۲6۳۳۳6۵%7%1

1۰۲7۲۳۰%۰%۰

11۲۸۵۵1%1%۰

1۲۲۹۹6۸%۲%۰

1۳۳11۳%۰%۰

14۳711۰%۰%۰

1۰۰%1۰۰%۹۲6۲۹۹جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول2. ساختار بخش صنفی شهرستار شازند

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۹7۰۲4۲۵۲۳تولیدی1

6۲41۵6۰1۵خدمات فنی۲
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سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲۲44۵61۰۵۳توزیعی۳

4۰۹1۰۲۳1۰خدماتی4

%4۲471۰61۸1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار شازند
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت شیمیایی، ماشین آالت و تجهیزات،  محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

کلزار، سیر، حبوبات، انار دامپروری، سیب زمینی، پیاز، جو، ذرت، یونجه، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار شازند
کیلومترمربع مساحت  و 117.۵ هزار نفر جمعیت به ترتیب سهم ۸.۹ و ۸.۲ درصدی از مساحت و جمعیت  شهرستان شازند  با ۲61۸ 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 117.۵ هــزار نفــری، این شهرســتان نــرخ بیــکاری 1۲.۲ درصــدی دارد. 

بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 4 شــهرک صنعتــی دارد که وســعت آنها 1۰7 هکتار اســت. بر اســاس اطالعــات موجود 

ک در این شهرســتان قــرار دارند.  از واحدهــای فعــال ۳.۳ درصــد از واحدهــای صنعتی و معدنی اســتان ارا

جدول4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1۰7وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

61توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

4تعداد انبار )عمومی صنفی(

4تعداد سیلو 

۲تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی )انار(



استار مرتسی

137

ساختار جمعیت شهرستار شازند
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان شــازند مربــوط بــه  ــر آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار شازند

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.4%117.۵1۲1.۵جمعیت )هزار نفر(

-۸.7%۳4.۳۳1.۳تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-44.4%4.۵۲.۵جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-۲۹.۵%1۲.۲۸.6نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان شــازند ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. ــر کاهــش ن ــر از  کــه متاث کاهــش ۸.7 درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار شازند
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــازند بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی هــای غیرفلــزی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت 

کک و فــرآورده هــای نفتــی پتانســیل دارد. همچنیــن اســتخراج ســرب و روی در حــوزه معــدن و خدمــات  غذایــی و آشــامیدنی و 
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گردشــگری طبیعــی و ورزشــی نیــز از دیگــر پتانســیل هــای اقتصــادی ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 

جدول 6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار شازند

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

سایر محصوالت کانی غیرفلزی
استخراج سرب و روی

خدمات گردشگری طبیعی و ورزشی

مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت غذایی و آشامیدنی

کک و فرآورده های حاصل از نفت

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 6۲۲۳ نفــر )۸.۲ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــازند اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۵1۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار شازند

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

۳1.۳1۲1.۵۲.۵۳7.۵6.۲۵7۳.۵شازند

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار شازند طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان شــازند بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد مــواد و  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  محصــوالت شــیمیایی )۲4( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان شــازند قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار شازند جدول8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

و ب
بر 

برا
ام 

تم
مه 

نی

1۵۹۸.6۸آنوشا صنایع راستوند-انواع آب آشامیدنی بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

ساخت موادومحصوالت 
۰۹۸.74تولیدی کیمیا رزین اراك-رزین پلی استر غیراشباع ارتوفتالیكشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
66۰.۲۵محمدحسن باقری-انواع اسپری پاك کنندهشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۸۵.۲6صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز-گلیسیرین تصفیه شدهشیمیائی)۲4(

1۳۸۲.14یاسر صفری سنجانی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۹۹عباس قاسمی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۹۵.44هوشنگ نوشادی-بتن سیال منبسط شوندهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۹1.7۳صنعت و هنر شهباز-گرم کن و کوره هوای گرمساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

7۹۵.7۵عارفه قلعی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن
پیمان خاتم اراك- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، استخراج سایرمعادن)14(

1۰۰ریگ، سنگ و باالست(

۳۰۰وهاب رستمی-قند کله حتی به صورت شکسته شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۸17ابوالفضل محمدی-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۲۰۰سعید فائض پور-مواد طعم دهنده طبیعی مورد مصرف در صنایع غذاییمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۲۳۳تولیدی نوش کوثر قندیل-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

ساخت موادومحصوالت 
117تولیدی کیمیا رزین اراك-کود مخلوط ریز مغذی هاشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰طاوس نجفی-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۸۰محمد احمدی-پودر لباس شویی )دستی(شیمیائی)۲4(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

ساخت موادومحصوالت 
۵۰۰سلمان بیگی-زغال از ضایعات منابع سلولزیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۲تاتا رایحه مرکزی-خوشبوکننده محیط به شکل اسپریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۸۲معراج خانواده-مایع شیشه پاك کن خانگیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰مرتضی احمدی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
4۰۰4۲پلی پروپیلن الوند-اکسید پروپیلنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۲سدره اکسیر-سایر انواع نان گندم حجیم بجز نان سوخاریشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۵۳۰سپید باف صبا-متیل استاتشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۵۰4۸پترو صنعت پیشتاز-اتیل ترشیری بوتیل اترشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰شیمیایی حالل پویان اراك-جوهر مشکی پایه آبی چاپگرشیمیائی)۲4(

6۰علی حیدری-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۲۸.7محسن رحیمی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۰محمدحسین بستانی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

بنادر- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۵1و باالست(

۲۰۰بنادر-آسفالتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

مهبد محبی-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۵۰)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

مهبد محبی-مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۵۰)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

11۹سازمان همیاریهای شهرداریهای استان مرکزی- اسفالت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۲محمد مشیدی-بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(بازیافت)۳7(

6۲اسالم عسگری-تولید پرك بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(بازیافت)۳7(

1۰۰محمدرضا دانیالی-تولید گرانول بازیافتی از PVC )پلی وینیل کلراید(بازیافت)۳7(

سایرفعالیتهای خدمات 
7۰علی عالی خانی-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

سایرفعالیتهای خدمات 
1۰۰حسین عبداللهی فر-بسته بندی حبوبات و غالت و برنجمهندسی)74(

ی
اد

یج
ا

۵۰۰تجهیزات برقی-انواع کلید و سنسور برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۰۰۰صنایع پایین دست آلومینیوم-انواع لوله و پروفیل آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

1۵۰۰ماشین آالت مکانیکی-ماشین خمکاری، ماشین اکسترود، چکش بادی و ... ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

1۵۰۰قطعات لوازم خانگی-انواع مبدل و قطعات آلومینیومیساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲۰۰۰قطعات خودرو-قطعات و مجموعه های خودرووسایل نقلیه موتوری)۳4(

شهرستار فراهار
ــه شهرســتان تفــرش، از جنــوب شــرق و  ــه از شــمال و شــرق ب ک ــزی اســت  شهرســتان فراهــان یکــی از شهرســتان های اســتان مرک

کمیجــان محــدود می شــود. طبــق سرشــماری ســال ۹۵ جمعیــت  ک و از غــرب بــه شهرســتان  جنــوب بــه شهرســتان آشــتیان و ارا

کــه  گــزارش شده اســت. آب و هــوای فراهــان، نیمــه بیابانــی و ســرد اســت. البتــه از بارانهــای غربــی  شهرســتان فراهــان ۲۸۹۹4 نفــر 

از طــرف اقیانــوس اطلــس و دریــای مدیترانــه مــی اینــد بــی بهــره نیســت. اختــالف دمــای شــب و روز و اختــالف دمــای تابســتان و 

کــه از ایــن نظــر شــبیه اب وهــوای قــاره ای اســت و  کویــر میقــان و دوری از دریاهــای آزاد زیــاد اســت،  زمســتان بــه علــت نزدیکــی بــه 

از نظــر ریــزش باران هــای ریزدانــه در پاییــز و بهــار، آســمان آبــی در تابســتان و رســیدن میــوه هــا در ایــن فصــل، تــا حــدودی شــبیه 

آب و هــوای مدیترانــه ای اســت.

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.
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ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت،  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان-

ــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان فراهــان از  شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

کمتــر از 1  مجمــوع 14۲۸ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۹ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 61۳1 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان فراهــان، حــدود ۵7 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه 

ــدول )۲(. ــدول )1( و ج ــند ج ــاغل می باش ــی ش ــرداری صنعت بهره ب

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار فراهار

سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

117۳1۸4۵%1۵%71

۲۲111۰%۵%۰

۳۲4۲۲4%1۰%1

4۲۵466۸%۲۰%۲6

۵۲66۳۹%۳۰%1

6۲۸۲۸%1۰%۰

7۲۹17%۵%۰

۸۳۵11۰%۵%۰

1۰۰%1۰۰%۲۰۲611جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار فراهار

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۳۸۹۹7۳۲۸تولیدی1

1۹۰47۵1۳خدمات فنی۲
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سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

6۸117۰۳4۸توزیعی۳

14۸۳7۰11خدماتی4

%14۰۸۳۵۲۰1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

عمده محصوالت شهرستار فراهار
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت از الستیک و پالستیک.  محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

گردو، بادام، توت سفید، انجیر، خرمالو دامپروری، صیفی جات، زردآلو، حبوبات، سیب زمینی، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار فراهار
کیلومترمربــع مســاحت  و ۲۹.۰ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم ۵.۰ و ۲.۰ درصــدی از مســاحت و  شهرســتان فراهــان  بــا 14۸1 

خ بیــکاری ۸.۵  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۲۹.۰ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

ــت.  ــار اس ــا 17۲ هکت ــعت آنه ــه وس ک ــی دارد  ــهرک صنعت ــتان ۲ ش ــن شهرس ــی ای ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب درص

ک در ایــن شهرســتان قــرار  بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۰.7 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

دارنــد. 

جدول4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۲تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

17۲وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

17توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

۳تعداد انبار )عمومی صنفی(

۲تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی )انار(
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ساختار جمعیت شهرستار فراهار
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان فراهــان مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار فراهار

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.4%۲۹.۰۳۰.۰جمعیت )هزار نفر(

-11.۵%۸.77.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-۲۵.۰%۰.۸۰.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-۳.۵%۸.۵۸.۲نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان فراهــان ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. کاهــش نــر ــر از  کــه متاث کاهــش 11.۵ درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار فراهار
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فراهــان بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت منســوجات و مــواد و محصــوالت شــیمیایی پتانســیل دارد. 

جدول6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار فراهار
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بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

منسوجات

مواد و محصوالت شیمیایی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1۵۳۵ نفــر )۲.۰ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فراهــان اســت. از ایــن میــان تعــداد  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  بــرای اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۸6۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار فراهار

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

7.7۳۰.۰۰.6۹.۳1.۵۵7۰.۹فراهان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار فراهار طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان فراهــان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد مــواد و  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  محصــوالت شــیمیایی )۲4( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ــد.  گیرن ــرار  ــان ق ــتان فراه ــای شهرس ح ه ــت طر ــد در اولوی ــد، می توانن ــاز دارن ــری را نی کمت ــرمایه  ــتر و س ــتغالزایی بیش ــه اش ک

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار فراهار جدول 8. طر
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

و ب
بر 

برا
ام 

تم
مه 

۹۰7۵.4کبیر ریس تهران-رنگرزی- تکمیل پارچه تاری پودیساخت منسوجات)17(نی

11۹۵.۹4محمد رضائی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

مجید فراهانی-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از ۲۵۰ میلی متر از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
4۹4.۹4اتیلن

۲6۰.44علی جعفر دولت آبادی فراهانی-قطعات پالستیکی لوازم خانگیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۰71.۵۹الهه مجیدی-انباره های سرب اسید استارتی MFماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

1۰۰۲فرهاد زنجیردار-دولومیت دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۲4۳۰.47سیدمهدی میرجمالی-آرد نولمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

7۰علی اکبر حسینیه فراهانی-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

۲1۰بسپار پیشه ورنا-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

دباغی -چرم -کیف-چمدان-
1۰4۰.۸کاوه فراهان-انواع کفش تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشیکفش)1۹(

ساخت موادومحصوالت 
۸۰وحید رضائی فرد-زغال از ضایعات منابع سلولزیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
۲۰۰پاکیزه آروند آروین-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
16۰پاك روب فرآور سام-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰مولود بغدادی-مایع دست شوییشیمیائی)۲4(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

ساخت موادومحصوالت 
16۰آرایشی و بهداشتی دکتر محمدی مهر-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
14۰به روش سینا ایرانیان-ادوکلنشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
1۰۰عسگر آدینه ساالروندی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
7۰محمدرضا محمودی زاده-پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
14۰احمد مرادی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیشیمیائی)۲4(

ساخت موادومحصوالت 
6۰عبدالرضا صالحی مقدم-کود های کامل یا ماکرو )NPK(شیمیائی)۲4(

رقیه شیرین آبادی فراهانی-کیسه بدون بافت پالستیکی یك الیه از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
74۸.۰7اتیلن

۳۰ابوالفضل رادفر-تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(بازیافت)۳7(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

روح اله ریاحی نسب-بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و 
1۵۰حیوانی

تمیجار شهرستار 
کلــی معتــدل و خشــک  کمیجــان در شــمال غربــی اســتان مرکــزی واقــع شــده  اســت. آب و هــوای ایــن شهرســتان بــه  طــور  شهرســتان 

کمیجــان از شــمال شــرق بــه شهرســتان  کثــر درجــه حــرارت در تابســتان ۳۵ درجــه ســانتی گراد مــی باشــد. شهرســتان  اســت و حدا

ک و خنــداب و از غــرب و شــمال غــرب بــه اســتان  ســاوه و تفــرش، از شــرق بــه شهرســتان فراهــان، از جنــوب بــه شهرســتان ارا

همــدان محــدود می شــود. جمعیــت ایــن شهرســتان طبــق سرشــماری در ســال 1۳۹۵ برابــر بــا ۳6441 نفــر بــرآورد شــده اســت.

 ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.
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ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

کمیجــان از مجمــوع 1۰76  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۹ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4۳۹۵ نفــر اشــتغال مجــوز 

کمیجــان، حــدود ۹6 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری  دار بخــش صمــت در شهرســتان 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )1( و جــدول )۲(.

تمیجار جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار 

سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف

1141۹%4%۵

۲۲۰1۵%4%۳

۳۲1۲۸%۸%4

4۲4۲۹%۸%۵

۵۲۵667%۲4%۳7

6۲6۸۵1%۳۲%۲۸

7۲716%4%۳

۸۳۳11۳%4%7

۹۳6۲7%۸%4

1۰۳71۵%4%۳

1۰۰%1۰۰%۲۰1۸۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

تمیجار جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار 

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۳۸۹۹7۳۲۸تولیدی1
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سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

1۹۰47۵1۳خدمات فنی۲

6۸117۰۳4۸توزیعی۳

14۸۳7۰11خدماتی4

%14۰۸۳۵۲۰1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

تمیجار عمده محصوالت شهرستار 

عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، محصوالت شیمیایی محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

گردو، بادام، حبوبات، زردآلو. دامپروری، صیفی جات، سیب زمینی، پیاز، 

تمیجار زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار 

کیلومترمربــع مســاحت  و ۳6.4 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4.۲ و ۲.۵ درصــدی از مســاحت  کمیجــان  بــا 1۲۳۳  شهرســتان 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۳6.4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 6.۵  و جمعیــت 

کــه وســعت آنهــا ۹۲ هکتار اســت. بر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان ۲ شــهرک صنعتــی دارد 

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۰.۹ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۲تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۹۲وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

14توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

1تعداد انبار )عمومی صنفی(

1تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

۰پایانه صادراتی )انار(
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تمیجار ساختار جمعیت شهرستار 
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

کمیجــان مربــوط بــه  خ بیــکاری شهرســتان  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

تمیجار جدول5. جمعیت شهرستار 

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.6%۳6.4۳7.7جمعیت )هزار نفر(

-1۵.7%11.۵۹.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

14.۳%۰.7۰.۸جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-1۳.۸%6.۵۵.6نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

کمیجــان ۳.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. کاهــش نــر کــه متاثــر از  کاهــش 1۵.7 درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

تمیجار نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 
کمیجــان بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی هــای غیرفلــزی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت 

کک و فــرآورده هــای نفتــی پتانســیل دارد. همچنیــن اســتخراج ســرب و روی در حــوزه معــدن و خدمــات  غذایــی و آشــامیدنی و 

گردشــگری طبیعــی و ورزشــی نیــز از دیگــر پتانســیل هــای اقتصــادی ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 
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تمیجار جدول 6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

خدمات گردشگری و بوم گردیمبلمان و سایر مصنوعات

کاغذ و محصوالت کاغذی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کمیجــان اســت. از ایــن میــان تعــداد  کــه 1۹۲۹ نفــر )۲.۵ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  ک 7۵661 نفــر خواهــد بــود  اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1۰۹۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

تمیجار جدول7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

۹.7۳7.7۰.7711.61.۹۵71.1کمیجان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

تمیجار ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  طر
ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق کمیجــان ب ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه محصــوالت از  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای  کانــی غیرفلــزی )۲6( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر الســتیک و پالســتیک )۲۵( و ســایر محصــوالت 

ح هــای  ــد، می تواننــد در اولویــت طر ــاز دارن کمتــری را نی ــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ک ــا ۵۹ درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت

گیرنــد.  کمیجــان قــرار  شهرســتان 
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تمیجار ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  جدول 8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 6۰

ی 
اال

و ب
بر 

برا
ام 

تم
مه 

نی

ساخت موادومحصوالت 
۵۹۵.44امیرحسین قابضی-زغال از ضایعات منابع سلولزیشیمیائی)۲4(

صدرا پخش رادین-ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
1۸71.۰۵مقوا

۸۹1.۹4کشاورزی مهر شماره هشت فریس آباد-شیلنگ چند الیه پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

پادار لوله پاز کمیجان-لوله تك جداره آب با قطر کمتر از 6۳۰ میلی متر از پلی محصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(
4۹۵.۹4اتیلن

1۰61.4انجماد ساران کمیجان-یخچال ویترینی )افقی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

۲661.۰۸اسالمعلی محمودآبادی بزچلوئی-ظروف استیل آشپزخانهساخت ماشین آالت وتجهیزات)۲۹(

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-
۹66۵.۰7شهرزاد طب ایرانیان-تیغ ها و چاقوهای جراحیساعت)۳۳(

۳61.4مهدی کمیجانی-بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزیبازیافت)۳7(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

۲۵۰صفر تا صد تجارت ایرانیان-انواع کیكمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۳۰۰ساناز آریان-انواع شیر پاستوریزهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

1۰6۰محمد رسولی-جامبوبگساخت منسوجات)17(

4۳۰پرویز عزیزی-ظروف یکبار مصرف کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

1۰۰حسین چهرقانی-شیلنگ پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۰زرین لوله کمیجان-لوله از پی وی سیمحصوالت ازالستیك وپالستیك)۲۵(

6۰امیدعلی رضائی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵۰آمیتیس کاران کبیر نوآور-محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰علی اکبر کلوانی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۰محمد ربیعی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰ناصر فریس آبادی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰علیرضا تقوی-باریت دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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شهرستار محالت
گردیــده  اســت. شهرســتان  کــه در جنــوب شــرقی آن واقــع  محــالت یکــی از شهرســتان های اســتان مرکــزی محســوب می شــود 

گلپایــگان، از ســمت غــرب بــه شهرســتان  محــالت از ســمت شــرق و شــمال شــرق بــه شهرســتان دلیجــان، از جنــوب بــه اصفهــان و 

ع بــزرگ پــرورش  ک و از طــرف شــرق بــه دلیجــان محــدود می شــود. شــهر محــالت بــه واســطه مــزار خمیــن و از شــمال غــرب بــه ارا

کوهســتانی محــالت را تــا حــدودی از تغییــرات  گل هــا شــهرت یافته اســت. محصــور بــودن بیــن  گل، نبــود آلودگــی هــوا بــه شــهر 

کوهپایــه ای را بــرای شــهر بــه ارمغــان آورده اســت  گهانــی دمــا مصــون داشــته و اثــر عوامــل مختلــف آب و هوایــی نوعــی آب و هــوای  نا

کلــی ایــن شهرســتان دارای تابســتان هــای خنــك و زمســتان هــای ســرد اســت. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت  بطــور 

ــا ۵۵۳4۲ نفــر بوده اســت.  ــر ب شهرســتان محــالت در ســال 1۳۹۵ براب

ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در ۲ بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و 

گرفتــه اســت.

ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، ۳ عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان محــالت از مجمــوع ۳۰6۹ 

کمتــر از ۵ درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۹۵ درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۰764 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان محــالت، حــدود 6۸ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )1( و جــدول )۲(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار محالت

سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف

11۳1۹۲%۰%۳

۲14۳1۸%1%1

۳1۵7۵۹%۳%۲
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سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدتد آیسیک رشته فعالیتردیف

417۳۳6%1%1

۵1۸11۵%۰%۰

6۲۰1۵%۰%۰

7۲۲1۵%۰%۰

۸۲۳1۵%۰%۰

۹۲4۲16۸%1%۵

1۰۲۵41۵%1%۰

11۲6۲۳7۲6۸۸%۸6%7۹

1۲۲7۲۲7%1%1

1۳۲۸1۵%۰%۰

14۲۹۲۲۲%1%1

1۵۳1۳14%1%۰

16۳۳۲۲۸%1%1

17۳4116۵%۰%۵

1۸6۳417%1%1

1۹7417%۰%۰

1۰۰%1۰۰%۲77۳۳۹1جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3. ساختار بخش صنفی شهرستار محالت

سهم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

7۵۹1۸۹۸۲6تولیدی1

41۸1۰4۵14خدمات فنی۲

1۳74۳4۳۵47توزیعی۳

۳6۹۹۲۳1۳خدماتی4

%۲۹۲۰7۳۰۰1۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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عمده محصوالت شهرستار محالت
عمده محصوالت صنعتی	 

کانی غیرفلزی، غذایی و آشامیدنی محصوالت 

عمده محصوالت معدنی	 

-

کشاورزی	  محصوالت 

گردو گیالس، آلو، انگور، بادام،  گالبی،  گل، حبوبات،  دامپروری، 

زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستار محالت
کیلومترمربــع مســاحت  و ۵۵.۳ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 6.7 و ۳.۹ درصــدی از مســاحت و  شهرســتان محــالت  بــا 1۹۸7 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۳6.4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 6.۵  جمعیــت 

ــر  ــار اســت. ب ــا ۹۲۰ هکت ــعت آنه ــه وس ک ــی دارد  ــهرک صنعت ــتان ۲ ش ــی ایــن شهرس ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب درص

ک در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1۰.1 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ارا

جدول 4. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار

۲تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۹۲۰وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

171توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

1تعداد انبار )عمومی صنفی(

۰تعداد سیلو 

۰تعداد سردخانه صنعتی

۰گمرک

1پایانه صادراتی )انار(

ساختار جمعیت شهرستار محالت
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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خ بیــکاری شهرســتان محــالت مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1۳۹۹ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1۳۹۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 5. جمعیت شهرستار محالت

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۳.4%۵۵.۳۵7.۲جمعیت )هزار نفر(

-14.۵%17.۲14.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-۲۰.۰%1.۵1.۲جمعیت بیکار )هزار نفر(

-7.۸%۳۸.7۳۵.7نرخ مشارکت

-1۸.۵%۸.16.6نرخ بیکاری

کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان محــالت ۳.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

خ مشــارکت شهرســتان اســت. کاهــش نــر کــه متاثــر از  کاهــش 14.۵ درصــدی داشــته  افــراد شــاغل 

ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار محالت
ک، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان محــالت بــه جــدول)۳( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ارا

کانــی هــای غیرفلــزی، منســوجات و ماشــین آالت و دســتگاه هــای  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان بــه طــور مشــخص در صنعــت 

گردشــگری طبیعــی و تاریخــی نیــز از دیگــر  برقــی پتانســیل دارد. همچنیــن اســتخراج تراورتــن و مرمریــت در حــوزه معــدن و خدمــات 

پتانســیل های اقتصــادی ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 
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جدول 6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار محالت

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

سایر محصوالت کانی غیرفلزی
استخراج تراورتن و 

خدمات گردشگری، طبیعی و تاریخیمرمریت منسوجات

ماشین آالت و دستگاه های برقی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳۹۹.

اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404
خ  خ بیــکاری 6.۵ و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )7(،  مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال 14۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۲۹۲۹ نفــر )۳.۹ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان محــالت اســت. از ایــن میــان تعــداد  ــود  ک 7۵661 نفــر خواهــد ب اســتان ارا

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 16۵6 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 7. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار محالت

تعداد افراد شاغا 
1399 )هسار نفر(

جمعیت 1399 
)هسار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هسار نفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هسار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هسار نفر(

۳۸۰.7147۸۳۰.44۵6.47۵.7۵74۲.۸اراک

14.7۵7.۲1.۲17.7۲.۹۵71.6۵محالت

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 14۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار محالت طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان محــالت بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

کانــی  ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه محصــوالت  ح جــدول)۸(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵۹ درصــد  غیرفلــزی )۲6( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان محــالت قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر بیشــتر و ســرمایه 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار محالت جدول 8. طر

نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

شی
مای

یرآ
، غ

اال
ه ب

6 ب
ز ۰

ا

1۲۹1.7۵مسعود شکرائی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(

۵۲۸۲.46صبا کاغذ زرین محالت نیمور-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

مهندسی پزشکی طب ابزار-کیت های تشخیصی بیوشیمی - ساخت موادومحصوالت شیمیائی)۲4(
۸6۸.6۵توکسیکولوژی - هورمونی - آنزیمی

۲۳6۰.۵مهران زندی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵67.۵پارس آذرین سازه-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۹۲.4مجید سروش-پودر بیتومینسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

شکراهلل مالعلی اکبری-سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۵۸1.۸سنگ و مالت رزین

1۰66.76عباس جواهری-برش سنگ تراورتن به صورت اسلبسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۹۹.۳حسن مرادی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۹۸.۸4محمدرضا سالم-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰6۳.76آریا رضایی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵66.۵محمد حسن رضائی محالتی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۳۹۵.44شیفته شایان-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

محمد اعتمادی-مجسمه، تندیس، آبنما و سایر آثار حجمی سنگی سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
۸61مشابه

حسن آشوری- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
1۸۸7.۲4)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

1۹77.4حسین شهابی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1664.۵7امیر عرب زاده-برش سنگ تراورتن به صورت تایلسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1464.6یوسف عمادی فرد-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

14۹۵.۹4شهرام تیموری-برش سنگ تراورتن به صورت تایلسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲1۸۵.۳عایق رطوبتی آسیا گستر دلیجان-عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

6۰61.۵۵سنگبری برش کوه محالت-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰76.1۲سنگبری برش کوه محالت-برش کاری انواع سنگسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(

شی
مای

یرآ
، غ

اال
ه ب

6 ب
ز ۰

6۹۵.۵۳آرسین فوالد سپاهان-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(ا

76۰.۰1بیم پاس-انواع سیم برش الماسهمحصوالت فلزی فابریکی)۲۸(

6۹6مسعود رضائی محالتی-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1174.4حسین حسنی-تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(

1۰۹۵.1تصویران طب پرورش-انواع ماسك حفاظت در مقابل گرد و غبارابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

محمود محمدی- مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده استخراج سایرمعادن)14(
61)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

14۰سعید بیگی-سنگ آهك دانه بندی شدهاستخراج سایرمعادن)14(

۲۰6۰محمد حاجی براتی-پارچه مخملساخت منسوجات)17(

۸4۰محمد حاجی براتی-رنگرزی-تکمیل پارچه حلقویساخت منسوجات)17(

۲۰6۰محمد حاجی براتی-رنگرزی- تکمیل پارچه حلقویساخت منسوجات)17(

۳۵41.۲4کربن کاغذ نیایش-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

6۰۰ماه نشان البرز-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

4۰1امیرعباس عمادی فر-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۸۵۰حمیدرضا احمدی-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۳۹1حمیدرضا یاقوتی-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

4۰1مهدی براتعلی-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

۳71هادی صفری-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

6۲۰بازرگانی بین المللی سنگ نگار-کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)۲1(

11۰سیدمهدی سجادی-سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰حسن رضایی-سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰عبداله قربانی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۰مینا چهاربر-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰خورشید موسوی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰احمد براتی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰ابراهیم تقی زاده-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰سیدمحمد حسینی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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نوع 
اشتغال نام واحدتد آسیک پروژه

)نفر(
پسشرفت 

)درصد(
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در
 ۵۹

 تا 
ن 1

م بی
ما

ه ت
یم

ن

6۰طاهره مرادی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰سحر زاهد-سنگ سابسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰گوهر آبگینه هفتاد قله-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۰سنگ کیان تاج برادران-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰صنایع ابر سنگ محالت-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰امید ضیغمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳7۰امیر عرب-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰در سنگ آسیا-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰غالمرضا ابوطالب-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰محمد عرب-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰امیر عبدالحسینی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰سیدکمال هاشمی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹۰علی اصغر وثوق-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵۰عباس صفری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰مهری شکوهی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰محمدمهدی کافی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۰۰عبداله عرب-آجر فشاریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰اکبر شوشتری-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۲حجت اله رحیمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۰محمدجواد فیروزی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۳۰مهدی صفری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰۰محمد احمدی میاندشتی-برش انواع سنگ مرمرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۰۰محمد احمدی میاندشتی-برش انواع سنگ مرمرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰حسین براتی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۸۰سعید مالعلی اکبری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰۰محمد کریمی خرمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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۹۲احمدرضا فیروزی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۲محمد نوروزی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۰۲سعید استوار-برش انواع سنگ مرمرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰مریم خاکپوریان-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۰۰حمزه علی اصغری-برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰رضا آقامحمدی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

7۰محمد ابوطالب-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۵۰نیم ور سنگ هفتاد قله-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۵۵۰علیرضا کربالیی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۲کریم بهداری-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸۰امید اکبری-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳6۰بهروز اسماعیلی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰علی اسماعیلی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰مهدی رضائی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰جعفرحبیبی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۳۲.۰4علیرضا کریمی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰ابوالفضل گودرزی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰علی اکبر آقامحسنی-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰امیر ساالری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۹4۰محسن جعفرزاده اصفهانی-برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۰عباس حیدرعلی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰سعید شاه وردی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

116جواد سیدآبادی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۳۳.۳عباس اصلی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰کریم خلجی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

174۵.۵حسین مالعلی اکبری-برش سنگ تراورتن به صورت تایلسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(
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11۲صنایع سنگ موالنا محالت-برش سنگ تراورتن به صورت اسلبسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰صنایع برش سنگ پارس آذرخش-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۲رضا سهرابی-تیرچه بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰مهدی خراسانی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰سنگبری کارآرا محالت-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۰۰حسن رجبی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

14۲علی اصغر براتی-برش سنگ تراورتن به صورت تایلسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۳۰بهمن حسن آقایی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰مهدی خلیلی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۸41صادق منصوری-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

16۰قاسم عظیمی قادیکالئی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

11۰علی میرزابیکی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

111۸امیر میرزابیکی-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۸۰رضا آذرنوش-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰محمود رضای کاشانی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۳۲علی رفیعیان-برش سنگ تراورتن به صورت اسلبسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۵۲۲ابوالفضل رجبی-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۳۹۰تولیدی ساالر سنگ محالت-انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۲۰فرآوری سنگ تراورتن عقاب-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۰۰تولیدی صنعتی سنگ کاران محالت-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

1۰۰صنایع سنگ فراز کوه-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

۲۵1سنگبری برش کوه محالت-برش انواع سنگ تراورتنسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)۲6(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

صنایع سنگبری سنگستان محالت-ذخیره سازی و نگهداری 
۵۰محصوالت حاصل از کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

حسن قهرمانی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۵۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

حسن قهرمانی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۵۰های غیر فلزی در انبار
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فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
۳۰احمدرضا نجفی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

محمود محمدی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۲۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

حمل ونقل امیر بار نیم ور-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت 
4۰حاصل از کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

احمد محمدکریمی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از 
۵۰کانی های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
6۰مریم خاکپوریان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
6۰مریم خاکپوریان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
6۰مریم خاکپوریان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

مهدی بهداری-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
4۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

مهدی بهداری-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
4۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

ابوالفضل گودرزی-ذخیره سازی و نگهداری منسوجات و پوشاك در 
۲۰۰انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
6۰شهاب رستمی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(
6۰شهاب رستمی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

رسول ساری خانی فرد-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از 
۵۰کانی های غیر فلزی در انبار
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فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

محمود توکلی-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
6۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

فتح اله لعل بار-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
۳۰های غیر فلزی در انبار

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)6۳(

احمد تیموریان-ذخیره سازی و نگهداری محصوالت حاصل از کانی 
16۰های غیر فلزی در انبار

۲۰مصطفی واحدی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

۵۰محمدمهدی بیگی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(

6۰حمیدرضا یاقوتی-استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)7۲(



165

www.itsr.ir

معاونت پژوهشی
پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی  

نام گروه:
گروه پژوهش های صنعت 

 

تاریخ انتشار:
دی ماه 1401


